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 امنیس هراتس یصاصتخا

 ..دوشیم لیلحت نا رن اهتساشنا رگ امنیسزا

 را ته _ >> «
 ی

4 4 

 » انیییید ۵

 دم ۳ روف ربا رنا رسیایامیسیاهنی رند
 عیاص هبداحتا» عالطعا را رب

 نارگاعنیس قبوشت یارب«نا ربایلعملیف
 لاس هام رهم رد تسا متصم ینا ربا

 مانیرباوج عيزوتهب مادقا یراح
 زاتمم نارگابنس نی «انسپس هزیاج»
 هلسونیدبو دیامن یناریا بحتسو
 .دنک لیلجت لاس یاهنیرتچ زا

 نیا هک هیداحتا قثوم عبنم كي
 تشاذگاء راگنمخراتخارد ار ربخ

 هلاس همه «اتتس هراوشتح»

 هراوشج نیا . دش .اهاوخ رازگ رد

 اما دوشیم ماجنا هاب رهب رد لاسا

 نامز هبننآ یاهلاسرد دراد لابتحا
 هراوششح .دنک رییغت نآ یرارزگ رد

 ؛فلتحم یاههتشر رد لاس ره اسیس

 باختناار ناريا ياهنيس ناگدیزگ رب
 «.درک دهاوح

۷ ۷ ۷ 
 هب یئوگ تسیدنچ ناریا اونو

 زاید .بوخ نازاسلیف 9ر باوح

 ,اهدق رح رج رو هشوگ ام

 ِ مب راذت حنه رگید هاگسر ءاگ

 توخر نیا لیلداهنت ار یونم ندوبن
 نیرشمهم زا یکی لقال , میئادن

 هتنه نیمه هیشود زرز زا 0
 ملیف هتعه سلوا (مام داد رح ۷)

 زاغآ دنومهلیس امنیس رب كي کم

 هلح كبتج نیبه < و دیدرگ

 یکدور رالان لحم رد یناعوبطم
 لاراگنربخ نآ یط هک دش هتخاذگ

 اب كيدزت زا دیارح ۰ تاعوطم

 ] نا ژابلیف
 یهژان و فادهادروم رد ودنت
 رد دندرک تیحصس اب زکم یامنین

 یتطنیط «شوپراد ربزه» هلج نیا

 یاپایاپهلماعم کاپ نیاهک .تشاد راهلطا
 نیازا سپ هک تروس سدپ هدشابیم

 ملی هتنه ثاپ ام ملمف هتنع هاب م

 میهاوخ كيزکم رد ناریایابیس
 مناخ هبلج ناناصهح ۰: تشاد

 هیلف یافآ وهنیپ رله : سیرایلپ رتاب
 دندوبكيزکم زانادرگر 2 ۳

 رن ینالسوتم دمحم هیلج يا رس و

 و ثحپ هب راپد نآ

 ساپسهراوننج هک شیپ لاسود ات

 ها هتسح رب نارگ نیس زا

 ۱ ۰ و

 ثراک لیال توالت تفاین ههادا ی
 یل ودناخاسیم بوخ هک ۷# یادم

 ۱ .ف رط تخو رفیمن نانملس

 دندشیم ریدتت هراونثج
 هد ساپیس هک یشرج و بنج

 ناگیه دروآ دوح وب .نازاسلم

 د همنفقا و یدوجو یاهشز

 هنکب شیپ راس شدوس و

 دقت و ,یئامنمس داوجهک د 5 شور

 الاب رد یاهدمغ مهس نارگامتسس ۱

 دزاد وام تال وصحمتیفیک نتفر

 یارب ناراک ردنا تسد هیلک تافر

 یکمتج ناجتآد اوج نا ن د وب

 یاربناژاملیف زا یرایب یتح هک د دوب

 ودتخاسیم ملیف + اونح هب هصرع

 اتلمس ک دنعفادت یهحوت ازابهب

 بیمیندید یاهملیف دادعت رب رم نیا

 دو زف

 يددعتم یاهمودنا فر نآ زا دح

 تنبرتهو دش رازگ ربتالجم فرط ر
 دیدرگ باختتا مدر رم یرطزا لاس یا

 مایه ین اهج نایم نپ
 ردهک د ربدای زا دیابن زیل 8 نارهن
 و ناهج یامنیس ؛ یناهج رایعه ثاب

 تفرگ ربرد ار ناریا یاملیم سنجمه

 ایه میانس هیداحتا» اما و

 یرئاتهب لماک فوفو اب :«نآ ری یلع

 هبهب رد دناوتیمهراوننج اب هک
 دش ممصم ؛ دشاب هئشاد اهملیف یتیک

۱ 
 ی# , هش حجم نثح

 ده زالاسره سقی رطنپایو هد

 دوشلملحت لاس رداممس یاه

 ارب تهج نازا اتلیس مان

 دل ادیغ» هک دشمنپ زگ رب هراونفح

 نیلوا - رل رتخدمایف هدنزاس هان
 اذگناینیو هدپ تم ینا رب ملیف

 ونشجیرااگمان و تسانارپ|یامنمم
 مس نتشاذگ جراو در نیازا ریدق
 طنبارش نیرثدپ رد هک تسوا تیح

 اپاسو نیر ینادشناهلیموب و نکمع
 داهناب ناریارد ارامیس لوا تذح ۱ءا

#۷ ۰ 

 هیانص هیداحتا» هتخذگ هتعه

 روظنمب یاهلج «نا_بایلع ملی

 اکشن کس اونشج ابرد ظن لدان

 ازگ زپ دهید ج رهنوما میاضغا هداد

 تاب زکم ملیف هتفه
 دنلل ملمف تفه هاتوک ملیف تفهاع ومجم «كاب زکم»میلمف هتفع رد

 دیآیمرد شابن كي زکم یامنیس زا

 اب كيزکم یاممسروم رد ار یلئاسم
 روت لا رت امصس دومن زنم ک نآ ۷۹۹

 مو مه یتفشكانشوههکبلاج رد

 ثام کم و نیال یاکی رما هب نوح

 ات زا هک ملیف هتمه نیا
 وضیم عورش ات و دوشیم عو ش هاه دار ۲ ]ی ح ۱

 سن هام نادر ۳۴ هی مان

 دناب ملمف ۷ و هاتوک ملیت ۷ اعهبجم

 هک دیآیم رد ۳۹

 درادهمادا

 نیدبنآ همانرب
 دشاپیم بصن د

 هام دادرخ ۱۷ هنشود - ۱

 تک رخ زره تلما- ءافهک لیف

 ی رصق . دلب ملیف

 ۳ + جی وولارح ۳ رنادرگ اکب

 بو
« 

 ودا هلاسووخ ؛راله هسونی ردپ وید

 جناب

 هام دادرخ ۱۸ هبنه - ۳

 ۴: روم

 *الاللم »و ناگن
 تشرو _ دئلب ملسف

 دیک روک لئافار ینادرگ راکت

 هخ ورانله , وفولپا زمثولاتآ

 سل وروت ربمواهح روح
 هام دادرخ ۱۵ هینشراهچ .- ۳

 ه] هکیماگنه - هالوک ملیف
 دوشیم فوم

 ابا ایا عغاب مس دنلب ملیت

 تک رک و یاس زاد ؟

 هد جات سوی وهد

 هک هلهخ ,وخ ,

 هامدادرخ ۲۰ هشچسپ بس ؛
 یغامتجامولع - هاتدک ماین

 ب راکب اچ ه ویش بنت لا

 عرگیزاب و ازیرولا
 وتکه , الی واک ول

 صف راهی ر

 ات ِ

 رصت ول ین

 مهد
 اون ترضح یمسر رفس سوانوک ملف

۳ 

 رگ ینامیمصت وددویب هص4 دش هتو
 تساهنشن شاف

 راک اتپس» هراونشج تیریدم
 وندچ رافگن انا و وتکرم
 تنیس «راونشج "اهنشیپ و دوب دهاوخ

 ساتش سدننک هیهت هیفاثیم یدهه
 سال  وع اب ۲

۳ 

 صوءدوب نیتس | رگ امنیس وامئیس

 1 هبذاحتا سست دین ِ
 ؟ىه هنوت ره یاریار دوخ ِ ۳

 هلیسویدب اتدش دنک یه مالعا 4

 با یامنیس وخ ن هلیس ۱ 1
 وجه اهنا راک مدننک یتش 5 ۹

 ةاسعمو رتعماح تاعالطا ماه رخ
۱ ۱ 

 .هلده رد از اثتپس هراونج هی

 زن ناگ ددلاوخ غالطاهب هدنبآ یاه

 هامنادرح ۲۱ هعبج - ۵

 هه هب , ۰ -

 سر زنیزلو زلاک دنلب ملیف

 تک رش و وئارآ ونوفلآ ینادرگ راکب

 اودروک هچناپ
 هام دادرخ ۲۳ هبنت -

 مع م وام ی "

 4: وج ی 9

 اب و نیاتبروروترآ ینادرک

 ود رساماتیر , كو روپدولک ,یها ده

 ناتسرب و روت آ

 هامدادرخ ۲۳ هنثکب ۷

 ةف ,هک ییاهادسص - هاتوک ملیف

 دف شه

 «زابود توشیک نود .دناب ملیف

 نودلاواگ وتو , یناد رگ راک

 نات رفودسنات رف , ونروموی رام یزاب و
 نوگ ایودنان رف اپرراع و رموک



 ؟ ددرگ یمزاب امذیسهب اویشرذآ

 یناوج لادرکراک هئولبلح ساس (]
 زاهدب ابمهچ را زاپ هب تولراش» منیف 1
 هنفر  _لروافبا قارب هثیسا نشامن هدانآ یر
 هایس 9 ماس دروخ لب دج مایف ینسا قاع

 نزخآ اب اریشرثآ و هدعآ شیب اهراب

 شیبداد زارف یتح و تبحس لحارح

 یالبمیمصت زا هراکیب یلو تسا
 رک زاتیحسهکنپااب و هدندرک فرم

 دنام یفاب همب ات نامح ٍدح رد مه رخ هرکادم هداو ۲ ربشوئآ و نیدرف اب درزاس یپآ یلو دسربم شوکب مه یو یفاد یم هبلانیم ویدونسا یار هک "ناهترپ
 ظننم دیاب الاح رب میارف زا ۷ رونی

 شدوخ ثیاصر یدردج "ریش تیفا بای

 لاحباترما نیا یلو تسا »هرمن مالن#

 روووووو ور >>

 ! لاسما ناتسبات و اب رد وبدا ر

 ودب رف 4 راتسا وخ رییاههمان رب زایگی!

 رد یربدب هح یاهرع

 میشاب دروم نیا

 رداک ناوتصبیتهوژپ رن ار یقالص نیورب هارد نارفاسم هلاس همح هل فشاپیم ریتاز ۶ یسصراع ننپ- هجا و
 ۳۳-۷ » یا اخ همای نیا هلاس هبص ۱ هدش ۳ ۱ 1 ح ک مدنب رگ یلب دم دیشمج یتج ت اردو ون یک رب ۳ هم او یاه امشم«دافتس (زامهبع یاه» رهچ نا رص هم هکن رقم :لاسصاو 2 "۷, !ر ای دنکم رفسبوصناد تی! رتسا و مع رع هما تنم 7 ۰ تمجهک یلادنمرع ۱ ایرم ۰ ال ل برمو رع+ دارت .لاج و +ر دنباملیم یراب ۲د ید رد ریدار یاب یاه هم هلطم نا یلاها و لات

 امنس هزاتس س ۰ هزابش - ( هحفص 0

 !مدشم 19 یرا ارکت یاهملیف رازاب
 ارباملپفهددهدشپامن یاهامتیس []

 هدخ را ده 0
 دف و هدمارد كمك عوضوم نا هب مه تااحتما لعف
 ات هک دزادرپب یرارکل ی ملبف رثیامت ۹ ۵ سم هسب هدنهد شیامن یاه هورگ ات هدرک

7[ 
 شد وخ یاب یدرونامی|تابب

 !دنکبم تحص

 لب وش

 هرصع

 6و سپ ن دف مبا رد یدرونامیا

 - راجمع شدوخ رم یلوقباب یدرونذب 2 4
 ۲ هکنا اب تس !زیخا ناربا یامنیس هرهچ رارع

 «ادهطسار» مانی تساهدز یملیف هیهت هب

 دیام و ناوج نارگراک هداژدمحم طسوتهک

۴۹ : 
 2 هدنناوخ ی ال
 تیقفرم هب كحآ یا یارجا ادب هک

 دی اپ جاوتزا زاستفاد تسد یبوح

 رسع یایلد زافورعم یارسهنارن کری
 یسداپاددجم ۶۱مهیل و هتف رگ هلصاف

 .تساهدمآ ناکدنناوخ رکیداب هلباقم هب مپ
 یهب رنشیب یو یپددجم تیلاع ةرن

 هدادناشنشوخیوب لیسا ین یاههناو

 هتشدگ نوچمه یو هک دیددپاب لاح تسا
 دب ابزاب ار شیوخ تیعفوم دناونیم

 ۱؟ ریح
 ی

 امنیس زد فاک رقتسک
 رث یوم لایرس هک یتیعقوم 

 درم «6باهجولو دروآ تسدب زورون ۷۲

 ۳ مینا دژرومن نآ نادنمرنه هب

 زا یکب یانبمرب ۷ هتخادتا سوه *ب
 «فاکر تسم»یسب لایرس نیا | یاهتیصخش



 !هتا راک و یلضافاضر
 دنکی م تلاسک ساسحا ؛ نکن هناراک نبرمت یزور رگا : دیوگی م یلضاف

 هدنهد ناثن نیا و تساهد رک نادتمرثه یا»ددع هسمه [0]

 ۲: ح هچ ات هنیپ رته نیاهک تسا یاههحص دنوشیمترناح هک دناءدوب ۱

 ملاماف دوخ .دراد یی آ نرو یک گید کن اهملیف رد ار دلا رطخ ۱

 تسا دتتعم شزرو نا دروم رد یارب ودنیامن یزاب ناشدوخ یاح

 یکن هتاراک و ودوج شژرو م هک تین یکش یاح چیه رما نیا
 رظنب هک تسا یدیفع یاهشزرو زا صخث دیاب روکذم صخش
 یتسود شزرو_۷ب و راکشژرو
 «یلضاف اضر» یاقا نیمه لثم دشاب

 یار ن زا فف هک. ًاملمس فورعم+ تسب ره

 نوچ دنکن هدافتما ینانچنآ یاههار هناراک و
 وخکنک اب و هتاراک و ودوج شزرو ین تقودوگرهزاودشابمونهگنکو
 شزرون ریا هب و دنک یمهدانتسا شد: وج

 متمک قد یک ؟ا ر دزادرپیم

 باتک ودرب ناممنچ
 ۱ ن یلنافاصر هک د روخ

 را یدودح ات دیا یصحش ره نم

 دئاب هتشاد یهاگآ دآ نوچ و دنچ
 شزرو ن دا زا هکنآ طرشب یلو

 ودوح تخسرس نادنمقالع

 رک و حور تماس یا رب تسایشزرو

 راداوتیم تافوا یخر رد هک ناسنا

 ی رب سی مرا مچ دجب عود ۱ دنآ  یاهتاراک

 یتعاس دنچ زور ره رگانم و دومن هجرت

 تلاسک ساسحا , مکن هناراک نیرمت

 ملکی ع یابی
  نادم نه بلغا اهرو

 نب 5 ۶

 ۳ درد و شنا رخ ۷ ۹

ِ 4 

 بت له اسم ۹ هس اف

 د یزاب عام 46 تم و فای
 نتکوب ناییرم فاز یافت راق

 همیمح و دنشابیم نیرمت مرگ
 مع هداریلاو هجوم  

 یزور جمه هک دنته یناک هتسدن

 سایگدنناوختیلاعف ی انبیا هک یزوی

 دشضنعم یدابزیلبخ هدع درک عورش ار

 هدیشکاهلیف رد یراب هب ی وهک دئدوب

 رهاوخ تامح هانی رد و دش دهاوح

 ری زاب دناولیم يلانن یروب شدنمرته
 لصانیمه یور وشیردراک زا یفف رم

 دارقنارگامنیس هجوت دروم ناوا نامع زا

 سس ینبح یتاداهنشیپ ابئرم و تفرگ

 -مهیکا ودپسریموآ هب اهملیف رد ثکرش
 دتنفگیم هکنباابو درک یم تفلاخم نانچ

 هدنناوح نيا زا ربلیلد اههتقلاخم نيا
 رس رب مهژاب یکا لاح نااب یلو تسا

 كي ان ؟ دبوگیم و تساجرباب دوخ فرح

 اب تشادرب هئاوهنم ود هنوشیمل تسد

 قشاد س نوچ و امثپس اب و یگدنناوخ
 یارس اد یگشیپرته ادل متسه یگدنناوخ
 . مرادگیم هتیپرنه دوخ

 دنکیمتفلاخمامنیساب یسکا

 - 6 هحفص 0
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1 
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 یسحن هناخیادگ

 یومآدبهم وصف

 رب یاسماف ِک

 - مه ی ی

 اه مال 4 مس ك

 دناوتیسن هتی ره كن لدن ت

 ناتهساسحا دیاشو یاب هک یر ول آ

 یوره !ر هد ر

 ملف هک دوشیمنآ هجنت و دز
 هکیلاحرد هامسشنيمن یچاشاهل ل.

 دناوتیم یتفو یعفاو دانم رنه لب

 ح)بتحا 6 ملس ره ثاب نم دی وگن

 دشاب هتشادن یرگبد سک هب

 )تم ملیف را ون
۷ 

۰-۳ 

 ردویگنا روش
 هاگشارآ

 یابطابط زیکناروش هک منربره 00

 _ت رد !د یو بآارنیم تنش نود

 یتصرف ره زا ید نوچ دومنادیپ شدوح

 یاهراکهب اصحش شدوخ و دنکیم هدافتسا

 «ارناژاافاقلا ود درود سهاگشب ار ا

 امتی- ناگراتس زکید ایه یبوخ یتسود

 ادنمرنه بل دز مهب

 دنتسههاگشمارآ نیا صرفانورب ناب رتشم

 4 نربا ۰ هنکنز یلگ وچ یا دم ین

 دوخ و یناره رانه ردس كتانشور

 ؛ دب رگيم شهاگشیار آ دروم ود زبکناروش

 نم یارب امنیس ماود هشیمه دنارتیمن

 هل نم یارب اهنه یار هشا هتشاد

 دبابمسک ره و تسا روطنیمه همه یارب

 زح یرگبدهفرح اب و لفش ثكب هنپ
 یگدلامردزور ردا دشابشءوخ یا ربامنیس

 دو رکن ماتحم ناو سآهب

 امنیس هراتس - ۱4۰ هرامش



 ِ ف "7-7 حس

 ؟ثوچ ینادنم رتهندررایور زا دمبر وچ

 و هلاح ۰ نارفرا ؛ یماپ سیثآ

 نسپسح یگدنناوخ هب مدوخيم م هكلسا

 اهاربیو - یفاربایاهملیف یمس هرهچ رک

 هفاپت و میت رن یعرف رییفت رعا ین

 دچ نیرمنلوئتم :تخس و تساهداد دوخ

 هراد ممصت دناپیم هبدح كمآ

 دندقتمم یاهدم دک ور اراهنآ یدورب

 مه یگدنناوح رما رد لبگ نیح «

 هبیمررد هک دشاپ قفرم ردقتادم دنا ربیم

 هبرجت یلو تساهدوب قفرم یکشیپر

 هب هک یناکشیپرنه هک هتسا هداد ناشن

 یشملا + و دنروآیم یود یگدسارح

 صهن ود یکی رجب هشیرص ناگدناوح

 امتبس ناکنیب رثم یکدنناوح راه, [3 یتبقف وب دناهتنا راس ینانچنآ یتبقن

 ۵ تساهدش ۸
 دنیا ثس یلوخ امزورشا هک لعم

0۴ 0 ۷0 
 یرازهلالیاهرت ات 9ددار رزیمک

 لابرسردهقرن رفبعا شقن یافبااب تیلاعف ,م

 دومن لک شرابد راک .یناسح _یفريدارع

 هلیمزرد یو یدعب یاهتیلاعف ثعاننیاو

 هب شاپ مکمک و دیدرگ مه رکید یاه
 یباه رتاثتو دش هدیشک رازملال یاهرتاش

 یندم زا سپ یلو . دروآ هنحص یورب
 رب نیازاهک تشاد راهظا هداژ راسمس

 دش مهاوخن رهاظ رازملال یاه رتاث رد

 یفا فرح هلحرمنامع رد فرح نيا اما

 كي نونک اه هکنیارب هوالع نوچ دنام
 رکید یدنچ اب دراد هنحص یورب یتبامن

 هکدبآیم هتحص یورل مه شدیدج شیامن

 ار هدار رامس هزان راک زا یلاه یکع 1

 قفوم هرهچ هداز راسس رقصا 7
 اهلاس زایپهک نویزیولد و امنیسو رناثن

۲ 0 0 0 7 
 قشعیاپ یادص و یعیف ر نسح

 ۱ رارق هک دراد شراگن تسد رد ناوح تسرانس یمیمر سح 7
 تس

 وناکدوک یرکف شدورب نوئاک رد رد ار شیاهراک هک نا ريا وي نت

 دن .دوربنیرود یو ناتاوحون عدس ید ۹
 ۱ ما رس هتش ی زن یک و --

 لیفیوراس ید یر و هوا را
 نون بک ۱م را یا

 هک نیف ییاو هوب هدخ ینادرک راک نایرحرد یناهتحس ودورب سس زود
 "ناکدوسک یاهملیم رزاهح "مس راس شیر مطاف ملارد ات تس

 موهنسس ملیف نیرته اونم نان محون :۳۳ یو و
 دش هدپرمت * ر الطم یاهزانویرانس ییفر نیارم هوا

 امئیم هزاتن - ۱۸۰ هرابش ٩ هحفص 0

۷۳۳ 

 یمامتجا«یداقتنا فلتخم یاه هنیمر رد مه

 یروپ ناهدزآشادص
 ٩ تسا هدس هدینس یئانن

 1 3 شوخ و ناوجح هدنناوخ یزازک هسهف [7]

 زسصاح خ .ملیف رد یانن یروپ ناهدزاشب اده راب زیلوا یر

 رب اهزورنآ و دیسر مدرم شوکپ نا
 مس ةلمم نصدند رکوم رثف ی هنع و دندرت ی و

 وخ !رثآ وپ هک یوگا هجت گیدی ءادنع وتسآ

 میرگ و یرگشیازآ نفرت شممخت هک همیهد
 ۹ سراپ دعب و اکیرما یهار ۰ قفوم هلارت نیا ی یارج

 مع هتشذگ لاس تکاعاموف که فورمم نارگشیارآ اپ

 ب رهش « تایی رحت رته هتیم رد اهتآ بلعا هک شتاتسود

 هنا رت مرادتتسود مراد تتسود هعومجم ردرگید زابکی ۶

 دعب هیهفنوت و 5 درک | جاءدازیعامش كنهآو دا زا میم

 مراد تتسودمراد تتسودهعوصم رد رگید راب توکس

 بوخ منارت و رعاش یناییشداحرف زا ز خرمش هک تسهدناوخ

 سادادعتساابو ناوج زاگنهاحروت زا شگنهآ و رصاعص

 !دشهدز دزد نادیواج 9
 شورد هتشذگ هنع

 زاکتهاو ارس هبارتو هدنناوخ نادیواج
 ! دیدرک یاهزات رسدرد راچد .یلاجنج

 نادبواج هک دوب رارق ننا زا ارجاع
 هدومنوراپ نابایخ راتک ددار دوخ نیشاع
 هدرکن لقف ارثآ برد هکبلاح ددو ذوب

 هکرتفوو دوریم یراک لاینداب * دوب
 وا نیشام زا هک .دنابیمرد « .ددرگیمرب

 زانیفراس مولعم رارق او تسین یربش
 هدافسا « دبآیم ناشتسدن هک یتصرف

 هرز ستف رسیار شیورد نینشاعو هدرک



 :ناحرم و

 مرادن یدهعت چیهنم
 نادرگر اک اب طقف هک

 ممک یزاکمهیص دصحب
 لب اهلاس هکیاهرانس ون ناجرم

 شیادجوموصعم هرهچنآ ابنیدرف رانل رب

 سکچیه دیدرگرهاظ امسیس هدرپ یود رب
 نیسچ نیاهب رورما هک درکیمن اد شریف
 الاجو دیارن یراک رپ و قنوم هراس
 تسا هدامآ ومتسشنیورپور رد ناجرم

 , تالاوئس ییوکیاوح یارب
 ۲ ناجرم مناخ هروطچ نوتلاح [7

 هنسبازا لامیشوخ و مرکشتم یلیخ

 لامث رنو مياهتسشن مه یوربوق اجیا

 1 دیراد یچ هزا ملیف [ت
 یماسح ماتپ اد دندوف یاقا ملیف -

 مداد مامتا هپ كيدرب
 امشدنیوکیم هک تسا تسار نیا [۲]

 اب رتمئو .دینسه دارو نودیرف لوونوم
 ؟ دینکیم راک رگید نازاسملیف

 رتمک نم هک تسا تسرن فرح نیا

 ,لیلدیلو منکیم راک رگید ناژاسلیاب
 یصرصحبصخت لوپونوم هک تسین نارب
 یاسقآ اب رتشیب تلع نیا هپ نم متاب
 رتشیبناتیا یاهملیفهک مکپمراک كروز

 لئاس ان دراد هجوت "یمطام لئأس هی

 ام نازاسلپف رتشیپ هکیلاح رد یکس
 ۰ دننکیم راتفر عوضوم نیا سکعی

 «باهزاسملیف هنوگنیا شیارگ تلع)
 1 تسیچ اه ملیف زا هتسد نیا

 ناتسادو ویراس ننشادف رلا رب -
 ملیف رتشیب شورف رطاخب رگید و بوح
 ینح یستس یاه هیبس ندیاحگ نوچ

۱ 

 و یقیوم و امنیس «هنوک» ح
 ... تساهدرک ریخستار وتدار

۷ ۷ # 

 ویتسا» هک دیراد رخ ایتح

 یوسنارف ریهشنادرگراک هر
 هک «هسوک » مانی ِف

 دروم ناهج یرنه لفاحم مامت رد
 داجیا ثعاب و تفرگ رارق تی
 هکیروط دیدرگ یناوارف یاهلاجنح
 ردبه ییاکیرما نازاسلیم دوخ یتح
 نتخاس هبتس ملیف نیا تیتقوم یپ

 لتمدندژ اهملیف عون نیازا یرس كأب /

 ؛ هسوک» غادرآ زاب ۱

 از منپف سشورف دسمرد هاجنپ اب یهاک

 گیم رثثیب

 باختا هنوکچ اد شقنلب تدوخ ([]

 ۱ ابتکیم
 سح رگاومناوخیم ار ویرانس !دتپا -

 تسا بوم نم یارپ شقن نآ هک (درک
 رادروح رب مه یمکحم و بوخ هصق او
 دادرزارف ملیف هدلزام اب تفونا .تسا

 مدنتم

 ملیفكب ابو هتف كي ینکیم رکف ۲]
 ؟بشاب دناب یطیارش هچ یاراد بوخ

 لومر فیاریاد ملیف اپهصف كي نوچ

 درگ صخشم ارتآ ذوشمن تسین يصاخ
 یطیاوریاراد هک ار یاهعف بوح یلر
 ناردارناشدوخ .تیرتکا مدرم هک های

 تسا رتهپ دننیسب
 لاهدسبا یمدرم هصق كي ایآ ۲)

 ؟ تسوت

 مدوح لآهدیا ماولیسس اهیقد نم -

 ناساهفیلس زورره زرج مزاجرطم ار
 رتشیبیاههدید رطاحب نیاو دکب رپبمت

 عومجم رد یلو تسا رتئپ تفرشپپ و
 دک بلح ار مدرم هفیاوسب هک یقاهصن

 ۰ هتسا ككيدرن نم لامدیا هب ین
 ملیفزا كايمادک راک لاور نیا رد]

 1 ؟ ین رتشیب ار ناژاس

 وینایمیک دومسم راک كش نودب -

 او شانبرح مه یدح ات
 ۲ نارکیزاپ نایم ردو ۲]

 (, هحفسرتهیقب

 روطتیه ۳ و هسوک هلبح

 ۲  دش حراخ اکیرما زا «هبوک » یمدیپا

  تشذک اهرهش واهروشک زا شاهراوآ و
 لومعمقبط « بوخ و دیسر ناریاهبات
 ودندش راکب تسد دور یلیخ اهبناربا

 نملوا دندرک راطق هسوک یرس اب
 كسی یارب هسوک مان رس رپ فالتخا
 ترانس ود نیب هک دوب ویا

 همانشیامنكی » یئامنیس ملف كب 1 سس

 تحت هنارت دنچ و یلوبدار

 نا دنع رتههلمس ون « هس وک » نا ونع

 1 تساهدش هدید كل رادت ینا ربا
# ۷ 1 

 شیرخا یوش نیارد راثفابپرق هک

 مانکر ح ودرک داجیا فالتخا فورمع
 دوبهدومن هد ةتسا نآ زا لماک یلیخ

 دبی قلعتم مان نیاهک دندوب یعدع
 و ریم شیپ رب *«هسوک » مای ۰

 موعم هبضاتتیامب یبیطج شور,« لئوماس هک مه الاح وتساهنآ ویراس

 یکیيارمس لر ناوعن ٍا مه فورمم ملیفیاربار هسوک مان نایکیچاخ
 ۱ ز ,ولئووپدا ر یاههمان ری زا هک هنیزگیمرب بش یاهناتساد زا هک مح ین

 ارنآ ,د یدنچ ۷: هک دّژخ دیدج ۱ میدینش ار نآ لبق هتفهود یکی دسریمشوگب هسوکنتم كيزومانترم
 اتسا هدومن باختنا دیامنیم زاغآ

 امتیس هرات - ۱۸۰ هرابش _- ۷ هحفص



- 

 شفلخاندن ز رفاناق آ هنن

 ۰ دیساتشیم ایتح + اه۲ هن [7

 برم انادمه تیتخبیدبس هک راه
 نافنو هلا برم مهواو دنکيم ,ر ۱ ۱و دنک ۳
 رضیرس مه یهالو دهدیمرس

 ؛» درادگیم ۰

 قادحدآ

 ء رکیمار# دنمشوه اقا مح

 دشابیم هنمرنه ءدا وناح كت ردام یو

 یننوب زب ولت لاب رس رد یرافغنیمیس
 ۲ و ۲

 فررمم هشیپ رنه یراعش نیس (]

 ینوبزیوظ نارگیزاب مدح "هب مه امثیس
 ۲, رس ,«یدوزبهک هتسا رارف و تسربپ

 ۳ قالم«مان یهللادسا دزعس دبدج

 یددت تیلامف نینج هح یو امت

 هک تسا هد ومت زاغآ ادلبس هتیمز زن مه

 هتخاس *«تب» هلیف زا تاون یم هاسح

 - ۸ هحفص ۲

 یتابتشادا رهنرسمه نابهم هتشرف سرتحد

 ی رسهودشابم گور هطربرم یه

 و اه رومیرگ زا «دنمشره اضر# مع

 یدمالعف هک دشابیم هقباس اب نارکبژاب
 رانک زد طقف ار شتیلاعف تسا

 دعدیم همادا دایص

 ۴ د زور دنچ ۷ هک درب مان یرداف جربا

 یعیطم كلمو یقوئو دوره یهارمه «

 رو و دش دهارخ زافا نآ یرادرملی

 و سخینا رگراکب ملیف ود داد رارف رینج

 هاضما هب محار یلیم اضشر و یراورپ
 . اتسا هدیناتسر

 انتی هراتس س ۱4۰ هرامش

 هرز رب

 * زا امنیس هراتس

 طودو یولباس و ی و اهسکع ۹ 3۹ هچ را و دلج یو ریاه دیالسا

 ت دومس سا) حیبذ

 "؟دنکیم هچاکن رمآ رد این رپهپس
 یامنمسفورعم نیدمک ادنرهیس ۲7

 ی با

 ربا هبتشک زایدصق العم تل

 2 رهیس یراگا زور .درادن ار امج و
 ها رمهب هک دوبامسپاتیاهه رهچو زح

 بوم اشرت و منراسوتم هور

 مدش هجاوم ررض اب مهنآ هک دومن
 ودرک راید و رهش كرت هک دوب نیا

 ادب ریگبنوگشین طابتحااب افطل :یهللادبعقداص

 فرعم امتح هک ار یهلل ذی دام 0

 فورعمسبون رنط تامع دشابیم ناتروضح

 ! ریخا یو ۰ امنیس هواتس یمیدن راکمهو

 هنادا یرتهدرتسگ هل

 مه و نون زن وللو ویداررد تسالامف دهیم

 ردار شنیلامف

 ِ »" ۱ هد وه رسم

 2 دب ریگپ نوگخین
 2 ط

 یمب دقیاهگنهآ و رذآمشج ت
 مشچ رضا

 قاعیاب هک ت
 رج زاکنع؟ دْآ
 حورگ

 كنبا دنکیم یعارمه ۱رفورعمت
 یسیدت 7 1 اه رو ] یزاسزاب هب میمصت

 فورعمكنه۲ مها ژهارس 2

 راکنبادنهاوخیم هک .دشابیم

 ۱ دن لاخ رمب دئهد همادا

9 

 یراسیسپ ن ۱
 اگ دنا رخ

 4 دای دارایم»

 عاتجم ار

 _ح
 ی ردناوح هرابون

 _ب همشچ الاحفورممناگ دنا وخ
 یمدنیاهگنه | ندینشبنامشو 2 هندن یاهگده ۹ ۳

 ایشاپس وه تن ۰
 دجپ هدنهدناشنلشدوخ یی و

 بت رم ِ

 ۶  وج تسام

 ۱ ک
 میخ یم یتیم بس



 یتعاسدنچ یارب یرادربملیف و دریک و ابیز هزاتسون هتکنز شکن ۰

 ۳ روف و ددرگیم فقوتم همیاش اهزورنیا هک ناریا یکم

 یاوادم زا سپ دنها وخیم ار یو رگیزاب یرداق جریا اب شایقشع

 تک یمادیپ هعاد هربملوف یتقوم ٍ سدیم شول اجهمه سانشرس
 ی دعتعم یو رد ام 40 دربیم جتر یمحع یبلق یرایبس

 هباقتجت اعم یارب شلیف یرادربملیف مطق ثعاب هاگ
 رظتنم دیاب یو الاو دیامن مادق ماگنه .تشذگ هتفه هلیجنم دد گیم
 دش+» یراوت ان تداوح .یمشلف ناهگ اتدعمح ملیف رد یزاب

2۴۴ 0 0 ۴ 
 ! تفرگ زا رقهلمح دروممارهش

 قلمتم هک ملی انابوآ ویدونسارن

 یرادهکب یکس دشابیم زپوابش سابع هب
 شراب و ثائرز هداعلاقوف هک دوشیم

 دراو یسانشان صخش رگا هکیروطب تسا

 سداپو ادصورس نودب یر دوش ویدونسا

 فرط ر دوشیم اپدزن صخش هب ندرک
 قافنا نیاو دهديم دارت هلمح دروم ار
 هدناوخهرپبش (ارهش یارپ هتشذگ هتغه

 د امتیس دیدج هشیپرتع و فورعم
 مارهش هک تسا رارقنیا زا هیضف و داد

 ردهک ملیفا یاههنحم رد یزاب تهج

 هسلح سرد هنگنز یلگ ناهگان

 هس و درک شغیراد رسملیف

 ! داتنفا نیمز

 نادب دوشيم یدادربملیم ویدو تسالجم
 هدربن اتش طیحم هپ نوج و دوریم لیم

 هک هدوبنیا هدرکیم داتفر هنایشان یردنو

 هدرک بلج ار سانتهفیظو كس رظن
 مارهش هسالحر دریگیم دارف هلمح درومو

 یزاب هب رداف هک دوشیمدرنهرمز نانچن آ

 نراذرپملیفهتحص زور ناوددرگیمن ملیف ز

 مطعع د هطوبرم كس ریب الاح

 یسس توادی و هنیک

 هک هد ءادوح رب نداد یتشا یارپ شال

 ۰ تساهدیسر یا هب زونه اهتآ

 بوبحم هدنناوخ هرانس اهزوربا []
 وهدرک باختنا اریریگ هتوگاتخس نانارح

 یراددوخ لفاحم رد سدش یباتفا

 ار شدادرارف العف هکیروطب دنکیم

 !یمارحا همانربپ نأرذ هک یارایاک
 ای٩ ۲

 یاهکتعا نرم و طض و هدومن هدف

 مامت د تساهنشاذگ قرمم مهار یشدیدج

 شا ًاهنما اب یویریگ ردرطاخب لاسم نيا

 : دیوگی م ناریایامنیس نادرگر اک و تسبرانس. رسگبزاب : هدازمیخف یدهم

 !ممشاب ح رطء«یزاب بشهیخ یاهتكس و رع» نوچمه مها وخیمننم

 یرابسبیاهملیل رد ار هداز ميحف[]

 هوالعو كرحت رپ ,تسا یناوج . مياهدید

 وبراسهب ربن یمشچ هشوگ ؛یرکیزاب رب
 مه و تسا هنشاد. ینادرگراک و یسیون
 نیمرسندومن شیامتهدامآ مرکرس نکا

 دشابیمنادرگراک ثكي ماقم رد شاهتخاس
 - درادمان « كنشف تسد یرف»و هک

 :میاهتستس وگ وتفگ و ثجپ هب را اب
 یاهتیلاعفعورش زاادنباتسا رتهب]

 هچزا لوا هکنيا زا یتک تبحص تدوخ
 هبیسک هچ طسوت « یدرک عورش یهار
 1 یتفاپ هادرنه الوصاو امنیس

 هپ میدرکرب دیاب روظنم نیا یارپ -
 هگاهنامز نآ رود مه یلیخ رود یاهلاس
 اب ومتشادن رتشیپ لاس ۱۷-۱۸ نم

 ییانشآ امنیس قربو قرز رپ یابند
 هیود امتیس كني لاح نبااب یلو متتادن

 یاهرتههسزدم رد هکنبا ات مدوب یاهفرح

 هکنبا كلمبمداتسا امامدرک مانتب ابر
 هند درک دادملق دادعتسا یب ارم

 ویارحم نانانآ نامزفآ رب متفرن ساک

 دم و دندوب نم ناسالکنص زا هدازين

 هار هاگشناد هیات تشاد همادا مضو نیا

 رنههب هک یاهقالع تلع هب اهراپ متفاب

 اس ملئاد هتشر رییفن مدرب هدر ادیپ

 راکب «نایردنمس دیمح ۶ طسوت هکنبا

 نونکا مه هچ ره قحلا هک مدش هتفرگ

 هکتی۱۶ مراد دلررب :صخش نبا زا مراد
 سالک هکیلاح رد متفرگ هر ماسلای

 ترصف قأنآ رظن ریزمهار كيتاما رد

 و دیفم نمهب قافتا هپو مدبدیم یمن رت

 دا:

 !دیشک تسد یگ دنناوخ زاراتس

 راگن رج 1:ینس دا یاب ۵

 سا ز به تسیلاعف یک ٩ :*تبشاد راهشا

 ۳ هم ومزادب ابودرادن ارز ندلاوح
 ی هداقتسا رتکادح دنآ م بیم

 عبجس" و هم ,یادوخ مه » ره

 مه یشبیامن یاهباتک همج رت و متخادرپ

 معارف میارپ اد امنیس هنیمز مک مک نیا

 ۰ مدومنزافآ وکاک اب و درب

 ینانسیسآ ماقم رد ارن هاکنآ و ۳0

 , میدید نادر راک

 رف هب مآهبالی

 ومشاپ یسشاه س رانک رد هرکاپ

 ی اموئهم یو

 جرات دیدید < » دتریطچ س 0

 ؟ یتخاد ,
 [ وسع وهنب ِ راشا هکره الت

 همح ر ار فلتخم یاهباک س ٩ "درک

 یف رو .یح ه ۷ ی و مدرل یم

 نتشوت هب رتشیب ارم یگدنبون هب وا
 ملیفیو,نأتس دنج شاهجبتت و .تش و

 تواعتم هصن اهدص و هدنن ملیف و هدش

 ههشابیم

 ومیبابیمن عناف ارن هک تساجنباو-]

 و« ولامشسبا» نوج یاه ملیف یاب رد

 یرفاامه نون مه و "تازاحم
 ویرانس و یرگیزاب رب هوالع « هعتشف

 مهنادرگراک ناوئعب ارت یاضما یسون

 میدید اهتآ یاب شنامنیلیقم یصرم د ناودرا يشرذا رپ

 ۲. هحفص رد هیقب هپ و مدروا هتحص یورب اد یباههمات

 امتس هراتس - ۱8۰ هرامش س 4 هحفص ]7



 دنمچرانوبامههک اد ملیف نیا . دیامنیم
 ناگ رگ زا تعجارم دنکیم هیهت یزاجح زیورب و یدادربلیف
 یئامنیسنامزاصفرط زا هک یپیکا 8 . روبنیدنمهب زا ینویرانس ساسارب لثوماس
 هب (زابرساا ملیف نتخاس تهج ریوابعت هدنیآ یاههرامش دنام و تخاس دهاوخ

 مامنا زادعب هتفه نیا دندوب هتفر ناگرگ .دنامرميهاوخعالطا هب ارنآ نرکیزاب

 مليفنیا رد .دندومل تمجارم نارهتب داک
 وتربرابزامطسون تنوربنلآ یتادوگراکب هک
 « یمیم كلم رصان هدش یرادربملیف

 یدع ؛ ینانب یدوپ « نایببرق زرمارف
 رگید یاهدعو یزاریش یتنج « دازآ

 ناروسج

 رور دنچ ات نایکیجاخ لئوماس 8
 تحن ار شاهزا ملیف یتادرگراک رکید
 زاغآ ملیف !رماک یارب «ناروسح» ناونع

 ینابیشهیشمج ار زابرس دنراد ترش
 . دپامنیم هیهت

 هاگتسا

 رد یزاب مامتا زا یقوئو زدرهب اف

 ینادرگراکب «داطق» ای «تب» یاهملیف
 ینادرگراکب «كسورعا و یرداف جربا

 هرودنیمجنپناباپ اب نامزمه یرون زن درب
 «هاگتسیا» ملیف دد یزاب نارهت لاویتش

 اب هارمهاد شویراد ریزه ینادرگراکب
 هک ملیف نیا . دومن دهاوح زاثآ شوگوت
 یلومحمتسا یسابع یلع شاهدننک هیهن
 طسوت و مایب یئامنیس نامزاسزا تسا

 . دش دهاوخ یرادربملیف یدنولا دیشمج

 یشنف لحا رم رد دایتعا

 هزاسن راک ینف لحارم نیرخآ 8
 هک «دايتعا» هب موسوم ناشوک شوپراد
 ملیفسراب وبدوتسا زا تسا یلوپمحم
 هیسهت هک ملیف نیا رت دوشیم یط

 هدشابیم ناشوک لیممسا رتکد شاهدننک
 لامش و نارهت ود راکدایدهم نسح طسوت

 «رهورفالیل یدچاس خرف هدش یرادربمل
 یدهازیلع«یکنایدمحم « ینیمع شوپراد
 . دنراد تکرش یریم و

 اعملیف نارکا
 سرادم تاناحتماندیسر نایاب 8

 نارک !یورب یناریا هزاتیاهمذف شید راب
 هدنهب شیامن یاههورک . دما .دعاوخ
 یارب ار اهملیف نیا . یناریا یاهملق
 .دناهدومن نیچلک دوخ هزان لصف

 اتتیس هرات س ۱4۰ هرامش تب ۱۰ هحفض [

 ونک ۱ مههکی راک اهیس

 رادبا۳۳*  مییف دهیم شیامن اب
 )0 اهنلع ؛ رخآ ( ساب 1 ۰ منا ۶ ۳  تعرساب
 رابثرخ وراکاین هورگ .دراد همانرب

 ش « یلاهنت ینطصم افق هدلاو ۳ ۲ ] هدلا

 ِ اهملیف اب ۱ جو رگ « هتخاب رلاد

 و , داح هنیس « هاثکیت
 لب * 7 5 ۳ ۰
 ۷ یواورک ورجنس ره نیلاب رهس
 2 یلکا دوسک شیپ « زیتس رد رماب : یبافآ بش یاهملیف

 روا وخ همانرب رد ار كمنو نانو
 .دراد د

 هلا والد و رتسب یاه رقس

 ادوگراک نیتسجن یرابعنا نیدرپ

 زاییم دنلب ملیف نیلوا « اه یاهسس

 هب هلاوا اه رفس مانب اردوخ
 ۰ ۲ تسا هدناسر همین

 ینهتمسا هو 2
 مراوزا ریش .مشف هریزچ دد ملیف زا
 ,دناییقاب یاهتمسف و هدش یرادرملیف

 هرادرملیف رهشهب د نیوزگ ون زین نآ
 رکس  ی ب۱ رد . دش دهاوخ

 یزابرانلوم وک مانب یلایلاتیا ناوج
 هریخ شن ؟ب راب رباسو دنکیع

 جریا«تسودربب ِِ یدردان رهجونع

 بلف .دنتسه هنیشقن سیسیمال و روتا

 طسوت ی طب ملیف نلا یدادرپ

  ماحنا یحرف دیشمج

 ه؟ 5 1
 تول راش یبک نیلو

 تولراش»ملیقیمک نیل هتفه ن) 0

 زا تسا یلوصحم هک .دب آیم هجرازاس

 دهاوخ ینبامن مدام و پاچ وکییت ملیف
 هیهن هک ملیف نیا رد . دش

 رب دنولیلج سابع و تسا یفسول زیورپ
 تسا هتخاس یسذوخ زا یئویرانس ساسا

 یدون « یخپاشعم دیشمج

 شاه دننک

 (رگر «ینارس ۱ ۶

 (یامیلسنیورپ «نیتماد زورهش «یمشاع
 لناکیسک ۰ دازرهم نایوت دا

 یاهدخو یریصب ۰ رفیتاضمر « ینامیلس

 سورطب ار تولراش . دنراد تکرش رگید
 تسا هدرک یرادربملیف نایلاپ

 یناعوبطهسلج نیلوا مدنی | هتفه 8
 لاسا هاب رهم زا هک اه اتیس هراونشج»

 یناربا ملیف عباتص «ءداحتا فرظط زا امسر

 لامنیس یاه نیرتهب باختنا ۲
 ۰ هش دهاوخ دازگ رب هنالاس روطب ناربا

 یاج انتب هراونشج .ددرکیم لیکشت

 ار ایامنیسردار ساپس هراونشچ "یلاخ
 !انمرتهنونا مه زاو دومن .دهاوخ رب
 نجلوا کدازگرب یارب ار دوخ اهتیب

 دنپامشیم هدامآ نآ هرود

 هتسا رآ تعجارم

 الهب هب ینامز هک هتسار.؟ نسحم
 تی دنودو بش فورعم ناریا وتبارب

 ی یسنیس ناکشیپرنه نیرفراکو
 اییتهرانکلاس دنچ زادعب تشاد رارق
 دناد یامزار تیلامف رکیدراب « امنیس زا

 اگددز و تسا هدومن زافآ هیمز

 سنی یا اضر هراتراک رد
 فالخ هتسارآ .دومن دهاوخ یزابار
 ۳ درادرهن ردومداد پیت رییفت وم

 اکرتشیب تفن و ساوسو اب هتشلگ
 . دزادرپب اهیلیف رد

 یا



 ورهمییامنیسنامزاس زا .تسا یلوصحم هک شاتبرهورسخهتخاس«رادیارس» ملیف 8
 تکر ش هزمح ریما یرب و یربدق نیرسن. ینا رکنک دیعس « ناسریصت یلع نارد

 هدرک شورف ناموت رازه ۷۰. دودح یرباکامنیسرد اهن شبامن هتغه تفه یط دنراد
 درادهمادا متشه هتفه یارب نا شام و تسا

 راهچیلامنیس نامزاسرا تسا یلومحم هک یئاسک سابع هتخاس « تخبهایساملیف 8

 تکرش بوکرسو دمحاروپ رهچونع ؛ایدان هزوربف«ثاسولم «یلیقع یضنرم نآ رسو مان
 شبامنونسا هدرک شورف ناموت رازه ۲. دودحابسآ هورگ رد شیامن هتفهکی یط دنراد
 دراد همادا مود هتنه یاربنآ

 اداگایبهدرگو « نارهت الفاح ادخ» یرارکت مسلیف هنشلگ هتفه لاسدوینوا هور 9

 .دندادیم شیامن ار «فده» یرارکت ملیف

 لادجیرادربادح ؛دوشیمنمامت كيب یاهملیف ارج
 موسوم یرداهن هلازیزع راک نیرخآ ه . رتشیبالومعمیدرونامیاكین هکنا اب 8

 نمهب زا یاهصق ساسارب هک «لادج» هب مایف ثب رد یزاب یارب تقو هامکی زا

 اماروناپ یئامنیس نامزاس یارب روبنیرز تساهام دنچ زا شیب نونکا یلو دهدیمن
 یدادربادبم یارب هتفه ني» تسا هنخاس اارتسکاخ حیصایاهملیفردیزاب لوفتسهک
 طسوست هک ملیف نيا رد . دش هدامآ «هب «یماح» و راتخم یقن ینادرگراکب

 -ملیفروشک بونجو نارهت دد وترپدایزام  زونه و دشابیم دروژ نودب رف ینادرگراک

 لامج < هنیمسج 4 دار دیعس هدشیوادرب _نیاپمپارپلیفودنیارا یتاحمرد
 + رسیمض نشور ؛ نایجگدف « ینافو ۳ 1 2
 ۱۳۲ یلاضر 7 یرظا - ءانآ تس زا یاهدع . تسا هدناسرت

 زا .دنراد تکرش رگید یاهدعو نابرافنم رتمک اریخا نوچ دندفتعم امتیس ناراک

 اب زی زیتس ۰ ملیف نونکا مه یرداهب نیاد . دنوریم كيب غارسب نازاسلیف
 و مارهش « هلاه « قوئو رهچونم تکرش . دشابیم شدزمتسد ندرک نارگ رطاخب
 . دشابیم شیامن هدامآ نایچکدف  نینچان هدربراکب اد درکش نیا كيب ال
 توقف ادخ رد ینادنیو یجرگهردا :هداز یلاو «یسافا [] دششیامن هدامآ رجنس هرخالاب تا ملیف دد یزاب لوفشم دبامن دومناو
 یلع یناهدننک هیهت هک رجنس رد . تسا دیدرکشیامن هدامآ نله یلامنیس نامزاس سیلواهتفه نيا اهتدم زادمب هرخالاب 6 ددنبن یاهزا ةداد رارف هک مه ینامز انو

 دزیون تورمروب جرونطسو و تساشیورد هب موسوم وا ملیف نیمود هکیلاح رد ینادرگراک هنیمز رد دنولا سوریس راک دهاوخن ناباپب اراه ملیف نیا رد یزاب
 نمه؛ هداردیعس هدش یرادربملیف نارهنو هدش شیامن هداما زین «یباتفآ بش» .!تسا یلوصحم هک «رجنس» هب موسوم ۱! دناسر

 دیس : یمیطس یبوط « مارآ « دیفع
 دمحاءهكيب اضر ریها «یلومنه ۰ یرفظم

 دنراد تکرش یمشاه ایرکد د ینیعع

 یطوط هناورپ
 ایطوطااملیف هتفه نیا شپورد یلع 8

 لک هرادا هب شیامن هناورب ذخا تهج ار

 نیا ۰ دومن لاسرا روشک یلامنیس دوما
 یاهبصق ساسارب یمشاه ابرگز اد ملیف

 نمهب نآ ددو تسا هتخاس شدوخ زا
 ۰ یالج هتشرف ؛ یمشاه ابرکز دیفع

 « رفاس «میرم « ونسرب « ینامیلس نیورب
 دنرادتک رشلیگنم سحو یدیمح داهرا

 ینامنیسنام اسزاتسایل وصحم هکار _یطوط

 هدرک یرادربملیف یدنولا هیشمج نله

 هتسا

 هتخاو كاب نا رک ا
 یحولریماضر شیامن هدامآ دا 8

 تسایلوصحم هگ اهتخاب هلابا هب موسوم

 نارگا کود هب یدوزب ملیقناگرهم زا
 :دنک هیهن هک ملیف نیا رد دمآ دهاوخ

 .صحا طسولد تسا یمیقر تمعل نآ

 + نویامص هدش یرادرصلیف یزاریش

 و ریمض نشور ؛ هلاه ؛ ,یلیقع یضنرم

 تکر ش نوبامه ریما لاس درخ لدوک
 یلامنی. نامزاس ار هتخاب هاب . هدنراد

 . دیامنسم عیزوتو شخب اماروناب . .دیآیم هچرازاب هب تولراش رد ینارسک یرونو .:.دازرهم ناروت ؛یخباشم دشمج ۲7

 ایم هراس ب ۱4۰ هرامش س ۱۱ هحفص



 یمشاهاب رک ذولا
0 

 .. یمشاه ابرکذ یافآ ولا 8
 یحوگ افطل -

 شوکبشب انشآ یاد دیب هظحل دنچ 6

 تسویه

 یلاعبانج ۰ یشاه «رکد يم

 مياهدینش.متسهامنیس هراتس راگنربخ ٩
 .دیراد تیلاعف نویزیول رد هک

 ندرک هیهل مرگرس هک تس یتدم

 ما متسع ینوب زی ول لابرس 4 تاعدقم

 راتتنارگیزاب زا ن رد هک «ناخ لس#
 هلمسک فلتخم یاه شقن یارحا یا رب

 یدادربملبق رگید یدنجای و ماهتنفرگ
 دخ دهاوخ مورث نآ

 رد "ینویزیولت .تیلامش راک رد ابا 6

 ًادرک یهاوخ اب هدرک عورش یراک امتس

 شیاثحنامآار یطرطملیف امنیس رد

 یتامنیسملبف نتخاس دصق یتدنالمف ردراد
 مامدرت حراخ منهن زا ار یدیدج

 بوخ ملیف ناوتیمت یلعف یامتیس رد نوچ

 لکشمراپسب راک نیا لتادح ابو تخاس

 دانک زی ار اهملیف دن یرکیزاب ابآ ۰

 ؟ یاهتشادگ
 یتتیقا م لا هدبا ی رگ زاب الوصا

 یهاگ ارچ هک منادیمن ینسردب مه مدرخ

 لوبقار اهمشیف زا یخرب رد یزاب تافوا
 متکی م
 تیا ربیرادشیبردهک یاهژا راک رد 8

 .میتسه یزوریب و تیقفوء ناهاوخ
 مرازگساپس -

 ۱۳0 سست نرو سوپ هک یی تام هل

 !دن زیم كن ز راب * نفلت رابنیا

 ثراع ولا 69 هدیبس ولا 6 رهورفاایلولا 6 یمئاه ایرکذ ول

 رهورفالیلولا

 1. رهورف مئاخ ولا 9
 1 ۰. امش , دیئامرقپ -

 ۰ اسشیس هراتس هلجم « راکنربیخ 8

 ۲. هروطج نوتلاح
 بوضخ مه یلیخ یشتسار . مرکشتم

 یاص هزور ود یکی سا نوج متسین

 مدکیحشحارتساهئاخ یوتو مدون رغبرم
 هدرک هتسخ ارم امقاو دایر راک یف ط زا

 منودیملمهم؛وخ «هزادنایم اب زا هراد و
 مدب ماحنا دباب یراک هچ

 دبروبجم رکم ؟ .. دایز راک دیتف 8
 1. مناخ دینک راک هزادنا نیاا هک

 مع یاهراچ یلو متسین هک رویجم -

 رد و تسا نم رک لوا العف نوچ مرادن
 ,منک راک رتشیب یمک دیاب طیارش نبا

 تاموبطم هک منکیم رکف رهورف مناخ 8
 امش یارب تاعباش نویسکلک كي زورماات

 شمادک دباب ام هرخالاپ دناهدرک تسرد

 ؟ میتک رواب ار

 نیاردم نوچمادکچیه متکیم رظف
 هن و مراد نیش قشام تصرف هل طیارش

 ون روم یاب 5 هیقارم امار ها
 تس ميگدنز

 یبلاطم هک مپوکي ارتبا طقف
 طنار

 نیس ن

 مه دباش دوشیم نم .یتحاران تاب
 متاغیلتیارب اه ,لیف ناگدننک هیمت

 زاو مئادپمن لاح رهب هدننکیم یناهرات

 ر ۴ هب ارم رگید هک منکیم شعارخ مه امت
 یتفم هعباش مناربو فیناپجم ی

 , دیک تسرن

 اهم هراتس ب ۱6۰ هرامش بس ۳ هحفص 07

 ؟ .. هدیبس مناخ ولا 8
 . دیئامرفب متسه مدوخ -

 مناعدینش تسا هلرابم هدیپس مناخ 8

 هاربود ار یسورع طاسب اهزور نیا هک
 . دیادرگ

 تقو یدابز دح ات هللص نیا هلب -

 رسخ معار امش امتح و تسا هتفرگ ارم

 درک مهارح

 ناندوخ امش هک تساجنپا بلاج 8

 اه یضعب لثع و دیفرتعم هلئسم نیاب مع

 عوضوسص نیا یارپ ینلع نم رظنیس
 دمب وم هلاخ رتخد نوچ . درادت دوجو
 رارفوهنفایار شل[ هدیا ورم اه تدم زا

 دضقع هرفس یاه رکید ژوب دتچ ال تسا
 , هتیخنب

 امش « مناخ تسا كلرابم لاحرهب 8

 ؟ دیهديمن هلت هب مد ارج ناتدوخ
 نم هک :تسا نیا شایلصا تط -

 .ماهنفاهن اد ملا هدیادرع روه

 هدش عباش هتشلگ هتفه هدیپس مناخ 8
 یدنتک هیها هب تسا فرق مش < دوب
 ؟ دنزادرپب

 ِ یکدننک هبمتو نم -

 1 دراد یلاکشا هچ رک 8

 یاهناخزونهاهت دم زادعب نم جیب
 رنا وتیمروطچتتونآ .مرادن نتستن یارب
 !؟. موش ملیف هدننک بت

 ار ایش یزور هک ميراوديما لاح رهب 8
 . میلک ترایز مه ماقم نیارت

 ! دبشان راودپما نادنچ -

 هماز ذم

 ۹ هنر رم آب

 ممقم رحشناد یارب اه

 | تبسرمورک ربا لابتسا « منا
 ۱ دف ۶ع دحب ناشناه
 یاسه رخ جنکیم رکف فراع یافآ 1

 ۱ آ .. دیراد داید نآ زا یبلاج
 ِ ۹ تررص نآهب یلاع رخ

 | د داک ردم نوح رپخ دروخب ناب

 تصرف ینح هکدوبهدرخف نه یاههماب رب

 «ارو دنمره زا نت دهنج رادید

 ] تب ددنکیم یگدنز روشک آ رد العف

 ۱ مدروان تسن

 دارف نارهت هل رت زا شیب فراع یافآ 9

 دینکهیهن ینویزیولت یوش كي دوب
 : نم نا دووم یا رد -

 هدشن مطان ن ررص نرج

 هنادیمن یریج اعقاو دررم

 دیرادیح هزان یاهدنهآ 8
 متلوفشم الف

 یارب یمسا زونه یلو

 تسام دشت

 د ناتتفد هقیفد دنج هکنیا زا 8

 میرکشع دیداد
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  وشانش[ ام تاچ وک هناخ نینک اساب

 تسا وخنانب امنیسهراتس #
 بلطم كب ؛ دوخ ناگدنناوخ

 لایرس هراب ردیندناوخ و نیریش
 هناخ >» رادفرطرپ ینویزیولت
 تساهدید ك رادت «ام كج وک

 هدهاشم ؛ لایرس نیا ندیداب #
 :اکیرمآ برغ رد هک دینکی م

 زین هفطاع و ساسحا « شکعدآ
 ! دراددوجو

 یارب هرارمه نرتسو دنوارگكپ 01
 و تساهدرب هدننک هسوسو نارگامپیس
 نوبزیولتو امسیس نانادرگراک زا یرایسپ
 دیاهدومزآ ار دوخ ثخب هنیمژز نیا رد

 هامسدهشیمهیاهناسف!برف تلاصاو ادغ

 نارگامییس یتح هک هدوب یاهبذاج 1

 هبمن تفارص هب رین ار یاکیرمآ ریق
 رجب اما . تسا هتخادنا نرتسو مقیق

 تسبلرادحراار اب اهنآ بلغا  یدریمم

 نبا هشبمم و دناهتشادک رتارف یراب

 ناوتیم هئوکچ هک هدوب حرطم لاوثس
 راوسو اه یشک ری تفه زا ادح ینرتسو
 تحخاس لرادتم یاه یراک

 ,اشامت لایرس ود «نودنال لکیامه
 داد گا رسم ار مهم نیا «كچوک هلاخ»

 رج اکیرما برف رد هک داد ناشنو

 آ یاهدنب لربخف و تفوقح
 ! .راد دوجو مه هنطاعو ساب"

 تسدنجزآ شیامنهک 4ثكچوک هلاخ#
 رد هدش اف[ نورریوط هک همانرپ زا

 دوخبار یراپسب نارگاتامت هاقوک یتذم
 یداواخیا+دحابء وصخم رز هدرک بلح

 4 تکی

 مناو اه هدارناح میط لوقم رتشیپ نآ

 تسا هتشک

 بوبحم هشرپرته «نردنال لکیام»
 هدهسپ مه ارثآ ینادرگراک هک لایرس نا
 تسا نوب رب ولت هقیاساب یاهمدآ زا دراد

 دح همامف «لاجوک هناخ رب هوادع و

 دسبویم مهار ینوپرپ ولت همانرب

 روحم رپ «كچوک هناخ * یاهارجام

 رود رسیقن ایست هداواخ كب یگدنز

 نوناک رد تیم يمص رجب هک دشنریم
 رم طقف و دن زاد يرگيد «هامتسد هداوناخ

 هداوناخردپ .دننکیم لگ رگیدک هءاکتا

 2 دشاس ..ح هک تشا شکتمحز ید رم

 رسمه . درادن رگید یلدم شنادنزرف و

 ینونابهک «لسارگ نداک» یرکبزاب اب - وا
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 مادک ره هک «اهكجوک هناخا هداوناخ []

 ناب ره ی.تامو جوک هناخ یارپ هتسیاش

 توخهک یرد تسا یشدنزرف هس یارب

 هچ وا زا شنادنزرف و رهوش دمیفیم
 دشا هضم

 «تربلیگاسبلم» ۰ «نسردناوس ایلم»

 هس ناتوفآ سشقت «شرپیرگ یندیس» و
 رتخد هک -یلوا

 نسکتآ دوجواب - تسا هداوناخ رتکرزب

 کرح اب اما دراد ۱۲ دودح رد یلاسو

 دنتسه هداوناح رتخبد

 تاک

 .دنکیمیمادن ار هتخپ یرتحد شراتفگ و

 شنادنزرف و رسمه رانک رد نودناللکبام]

 یبهداوناخ : ملیف دداک زا جراخ رد

 رسهاوخ ود یتسربرس اب دهاوخیم وا

 شود زا دنا دنچ ره یراپ « شرتکچوک
 . درادرب شاهداوناخ

 ؛ دوخب صوصحم یراکفا + یمو

 رس یحور یاه دان زا یخژرب رد

 رتحد و دراد یفیطل مور هکنآ اب دربیم
 وا را یلامعا هاگ ؛ تسا یساسح رایس 9 ۱

 دوشیم نامیشپ نآ زا دوخ هک دنزیمرس
 ناوتیم هک ,تسا كچوک ددقلآ وا یلو

 دنراد رکید

 ج دنزرف نیرتکچرک و نیموس

 دراد یلکشم تیصخ پب
 ینولوجزک و. نربش ر 

 هنخگ و ثارگاشامل مامت ینایمس هئ

 درف نپ رتیوحم تفگ ناوتب دبا ثو

 تسا یاتساوخرپ لابرس
 یقیمحیگدنز رد «نودنال لکنام

ِ 5 
 ههبه هدراد دئژزرف هس و

 هورگود < وا ینوبزیوظ نادنزرف و رسه

 دب وکیموا .دنهدیم لیکشت اد تخیحوخ

 دیلاوتیم .منکیمن یزاب شقن نم »

 دبوشنئملعم و دینک لاوئس ماهداوناخ زا

 م!هداوناخدرم كی زین عقاد رد نم هک

 اسب یتوافت یداع یکدنز رد مراتفرو

 املس.درادن «هدلجوک هناخ» رد مژانوسرپ

 ننا رد متسناوآیمن دوب نيا زا ریق رگ
 دم ثاب شقن هب عبرس نینچ لابرس
 هگنانچمه مروادیما. مشخبل ناج هداوناخ
 یرهوش زیپ سپ نیازا « ماهدوب لاحب ات

 یارب نابرهم یردپو مرسمه یارب بوخ

 *. مشاب منادنزرف
 اعرک هناح لاب سن ناتشاد

 هسساستف ۱« ندنبو»# .مناخ ؛تارطاخ

 ساح لین لاس دص ار تارطاح نيا

 بز طیحمو هداولاخو درخ هرابرد

 سا هتشون رما برخ هتشلگ یاه
ِ 

 اپ «نودنال لک ام» کری ه رهن

 لاد رس مجامع یلس نیا یاهناتساد ۱
۳ 9 

 > و هباح» فکیم هتخادربو هتخاس

 کن دج ینوبز رلل هکبش زا نونکامه

 نیا امت و دوشیم هداد شبامت 5 ۰ ی

 یررطنامهارب هتسابوصحم و رادف رطرپ ۳9

 مختسو لای رس نیلوا نیا دش هننفگ هک

 ۰1! مگاخ كي طیمص هک تسا ینوپرب رط

 نام شرب :لاس .دص ردار اکب رمآ برغ

 دهدیم

 امتیس هراس - ۱۸۰ هرامش بت ۱۳ هحفص



 ی
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 . مياهلس رب یسکس یاهملیف نارگائامت زا

۰ ۰ 

 هجج

 یناکسلگ گنشوه : زا شرازگ
 رهلک كنشوه . زا اهسکع

 هوم 1

 نامزره زا شیب اهامنیس نارکا (]

 هدش یسکس یاه ملیف هاگالوج یرکید
 ار یزاسملیف ناو رهکر گید . تسا

 هتشادنیکس هپ یمشچ هشوت هک تفاب
 ید هدرب نانچ اهنآ زا یخربو دشاب
 -یمراکشآ اراه ناهنب نانچ و دننکیم
 هاورپ ندادرد تاشبامت هرادا هک .دننک

 دنامیمددرم اه ملیف زا یخرب هب شیامن
 یسکسیاهملیق زا یدابژ داده لاسرهو
 ودوشیم هداد یفیخشل شیامن لیاف ریغ
 . ددرگیم .تشارب

 ودوشیم ورلور کرتشیب لابقتسا اب دود
 هنحصود یکی نشوپ !راداپ اهملیف نی رغدب

 دوسخ یوسب اد رگاشام لیس ناتجنا
 عاونازا یرایسب فالخ ریو دننکیم بذچ
 هدزادار مدرم ناشرارکن هک اهیلیف رکید
 نیبرودزا هگتسبامکت اهننسکس« .دنکیم

 اشامت یارب دنک شوارن یزاسلیف ره
 ! تسا ررکمان نارآ

 یامص ملیف زانو تخا اب كئباو

 زا یامدع اب میدهآرب تص رد یکس

 زاو مینک وگتفگ اه ملیف نیا نارگاشامن
 یاهملیف ندید هب ارج هک میسریب ناثآ

 یاصه ملیف هب تبسل ؟ دنوریه یسکس
 .و ؟ دنراد یرظن هچ یناربا یسکس

 نه
 كتعورح قاسفتای حبس ۱۰ تسناس

 مراذکبم نابایخ هیاپ هلجم ساکع ربا

 داپب ار راس یاهزور كن رگ بادق ۱

 نابایخ. .دنزیم نان هب ؛ر دوخ دروایع

 امادرادل ار لبف تعاسرد -یافوف نآ اه
 هثسا شورخ و نسشرجحرپ ناتچیه ۱

 مينکو ر ره احک زا هک ما!هدنام دورم

 املبن بلفا هرخالاب هک ؛چنآ . 7۱ انا

 ميتسهنئلمطم « ته ,سکس زا ینات

 مباهتف رلهعاریپهب میورب فرط ره زا هت
 ملبف هک میس ریم بي . هپب امنیس هب

 تقوایوگ .دهدیم سشیامن ار قشم تفنم

 نآرد اریز مياهدركن بختنا اد یبوخ
 یلو تسا تولخ امنیس دونه زور تماس
 نارگاشامنزا یکیایرکتفگ ةوصقم لاحرهب

 -یطیلب هشیگ زا یثاقا ۰ تسامنیس

 یفرممزاسپمتاسرپم وا هب ار مدوح ثرح
 ندید یارپ اد ملیف نیا ارج مضرپمح

 نیسح اردوخ هکوا ؟ دیاهدرک باحتنا

 رد دنکیم یقرمم لصحم و ید
 ۶ دیوکیم مباوج

 هب یتاولگ تقو یارب رتشیب یم -
 عورش تاناحتما نوچ ۰ موریم امتیس

 دنچمدش .هتسخ ندناوخ سرد زار هدش

 متنرک میصت باصما ددمت یارب ین
 ندبدهبدراد یبیم هچ و مورپ امنیسهب

 !مشاپهدرب مهیرصب_ظجهک مورب یملبف
 یوزرآ شیاربو هدر رکشت را زا

 !منک یمیرصب ظح رد تیقفرم

 هک موشیم نابابح فرطنا جو

 ردرس سردنا ًالسروا هتهرب همین ساع

 هکی سخش را

 -یستسا امت رد ندد لخاد لاحرد
 ادتباادیوریم ملیف نیایدیدپ ارچ مسرپ

 .دبوکبهچ دنادیمن و .دنکیم ثکم یمث
 9۹ ۹ ود رد اد شپاوح «رخالپ

 ؛ دیوکیم و لک م

 ! سردثآ البروا رطاخب -
 ردندز فرح هب لبام بپبیم ینند

 تسا هدرک نیزمار امنیس

 نیاهبو مرادکیم شنحار تسین هراپ نيا
 ندب دبدراد وا هکیلاح رد هک منکیم رخف

 تلم دئادیمن یلو درربم یسکس ملیف

 دادماهک مرادن كشو تسیچ شا یعئاد
 ارآمسلپف ,نینچ نارگاشامت زا یرایسب

 ! دنهدیم لیکشت دارفا غول

 ۱ 4 لرپمالسا نابایخ هصق هب

 لباثم رد میوشيم ربژارس ون راز هلال
 تسامقاو نآ ردابرآ امنبس هک یاهچرک

 املیس هراتس - ۱4۰ هرامش - ۱4 هحفص ۲7

 د ده رج !اقآ !
 _یعهک نرنیو لباقم ۳ یرعن دنچ

 دناهدشممج هدش یمن نارد ملیف یاع

 دودح .دنهتخود اهتا هب مشچ ملواپو
 مينيبيح میتسیا یم یاهشرگردهقیقد هد

 -یم اجنآ زا هلجع اب هک ینارلکمرنک
 یبرتیو هب ناتمشچ یتقو زین دنرلگ
 هب و دوخیم تس ناشتیاهمدق دنفایم

 دنسایم نیرتیو لخاد ياهسکع یاشامل

 امادنریگیم شیپ رد ار ناشهاژ سپسو
 «کیماگنه اه زا رفث كي هکنیا پیجع
 ودرب ندرک هاگن لوفتم میدیسو اجناهب
 نابمیدرکهارت اد ناکم نآ "هکنآ زاسپ

 یئوسگ یواکجکاب و درب هدتیا اجنآ
 ۱ دشخب .ناج اه رکع هپ تساوخیم

 زا رفت لب . میوتبم هچرک لخاد
 شدوخاب 6 درادو دیایم نورپپ امنیس

 مسرپیعملیف هرابرد وا زا . دنزیم فرح
 ؛ دیوکیم

 یلامهنحص مامت مدرکیم رکف نم -

 دراد دوجو ملپف رد مدید ار شسکع ِک
 امامتفر ملیف نیا ندیدب لایخ نیمهب و

 دئرادام نبا .دوب هدش رونئاس نیمه

 ترازو هعنباابو دننزیم لوگ اد مدرم

 لرتتکاراهملیف یاه سکع ره دو ثاتمرف

 الما امنیس نیا هکنبا لشثم اما .دنکیم
 ! تین نارهت یاهامتیس هزح

 .ملیف ندینب لبام ارچ مسرپیم

 -یم رکف یمک مهول ؟ تسا یکس یام
 قرحودرک نیگتسپ پس زا نیو دک
 یزیچهرخالاب هدیوکب دهاوخبم هک یناه
 ۱ :دیرگیم طقن و دب |یمن شداب

 1 تسا یسکس هکشیا رطاخب بوخ -

۰ 

 منک یم رکشت وا زا
 هدرک هفالک ار

 لثم د , رتف دوخ اپ هدرپ

 رک ۲ وین تیازیلا دوو رود

 نهنگ > نیبرودو دشاب هتسکش

 نوج ددرگ رانفرگ یعب نآ تشونرس

 یارب نتشک هباشون لابد و یکتشج ایوگ
 هک منیب ما! درادن نوکش رهل

 هث دبوگیموددایم سشنیپ قاربق و لامیشوخ

 تسا هتفرگ مه سکع ان دنچ

 هکنازا داش

 زاه مست یب هشت موتیم فیس دوو

 یامی > هنپورف یلاوح و ميروخپ

 ۳۵ هو مینزب یرس رهش یالاپ

 موش اتشآ رکیق یا

 ۳ ر الي لخاد هب

]1 

 رم دمب جنپ تعاس

 هد ۶ رود رهلک و تسنپذف

 گن میئ آیم توری هلجم

 بس » هباسو هد رتهگ"

 2 ۰ دیم سودای سکات

 تن ۹ دصتم هی. یتقو

 ض یم بلج !ر نامهپجوت
 ب ِ هشیگ لباقم رد هک تا

 ف کشن طبلب دبرخ یارب
 شب

 یناسجاق دننکیم یمس زین
 ومعم قبط مه هایس رازاب . دنوش

 3 ۰۱ تسا زار

 ّ ملک تسصس رفت

 دما اخاد فرط۲ مدت

 «هنافاکشوم یسرربو ژات رپ د تب
 ندیدهب مدرم شاوگ نومآریب

 ! یسکس یاهملیف



 : وهجشنادتب

 ررم و دح هب امنیس رد سکس
 !تسا هدیسر یاهناحیق و

 :رادهناخ مناخ تن

 .یسحراخ یاهمایف رد سکس

 یاهملیف دد سکس زا رتفیطل
۰ 

 جک ارمهار ا فص یوتورت اقآ : دبوک

 هک ميوگيم و موریم وا تمسبو "متکیم
 هراتسراگنربخ «موشبفص لخاد مهاوخیمت

 مامدمآشرازگ هیهل یارب و متسه امنیس
 وطیلب هیهت قاتشم یلیخ ایوگ هک وا زا

 ندیدپارچ مسربیم تسا ملیف 3
 ؟ دورپم یکس ملی

 دنمراک ویلوکسا داوج اردوخ هک وا
 ادنبادنکیم یفرمم یصرصخ تک رش كي
 بناوجلامیسکس ملیف ؛ دنوکیم یخرشب

 سبس واو ! میرادن لد ام رکم ؛ تساه

 ؛دکیم هناضا

 یسکسیاهملیف دحزاشیب دوسلاس -
 . دنکیم رتشیب اد مدرم علو ناربا رد
 رظن نیا زا هک یئاهروشک و دئوس رد
 هکدیئادیم دراد دوجو یرتشیب یدازآ
 یا ملیف ندید یارب مدرم قایتشا
 تقوره نم لاحرهب !هدش رت مک یسکس
 -یمشیامن یسکس ملیف كب 4 مونشیم

 . موریم شخدبدب دنهد
 طانتسا ,نیسج اقآ نیا یاهتحص زا

 رهش یوس. نیا نارکاشامت هک منکیم
 ردو دنراد نتفگ یارپ یرتشیب یاهفرح

 یدارقازارتخاتسک مهامنآ ندروآ نایزرب
 مدش وربور اهنآ اب حیص هک دنتسه

 امنیس یجورخ یاهرد مفوم نیا رد

 زا نارگاشامت هتسد هتسدو دوشیم رای

 مئاخهب ار مدوخ . دنوشپم جراح امنیس

 رهرش و نز مممقیم ادعب هک یلاتاد

 لاوئس اهثآ زا و مکیم یفرعم دنتسه
 یسکسیاهملیقندید زا سپ هک منکیم
 ۱۱ دنراد یتلاح هج

 :دب وگیمو دنکبم ینسد شیب ای آ

 مدآ املسم دشاب فیطل سکس رگا
 تلاح دشاب حیقود رگا اما دربیم تدل
 ملیفبلفا هنافساتم و دهدیم تس عوهت

 . دنتسه مود هتسد زا یسکس یاه

 یع اد یناربا سکس منکیم لاوئس

 ؟ یجراخ اب دیدسپ
 : دهدیم باوج متاخ زاب نیا

 نوچ« یجراخ سکس همولعم بوخ -
 ۱!میراد هناخ ردنامدوخ ار یناربا سکس

 رت شیب دشکیم توس مزفم هکیلاح رد

 امنم-نارگاشامت نابززا هکموشیم نئمطم
 بلاج یاهفرح ناوتیم رهش یالاب یاه
 ۱ دینش یرت

 ۳ هدرک هح و بلح رهلک نییوود

 اق آ و مناخزا دنا دش عمج ام رود رعن دنچ

 الابار یرلهپ نابایخ ومیتکیم یظفاحادح

 درم میسریم ریاپما امتیس هب . ميئایم
 هدزاود هد دئزرن قافیاب هک یلانایم

 ممحوت بط هداتسا فص رد شا هلاس

 -یملاوئس وا زاو موریم ولح ۰ دنکیم
 ملی نیا ندیدپ !؟رج امش اقآ : مس

 ی

 :دب وگیمو دنکیم مهاگب پجمت اب
 نینسج ارج هک دیئوکب امش لوا -

 1 .دینکیم یلاوئس
 ۶ وا زا ترلمم ضرع اب

 -یم دارکت ار ملاوئس و هدرک یفرمم
 : دهدیم باوج . منک

 تقیقح رد و مراد دازآ لفش نم -
 دروخارم زفممرسب زورما متسه روهشیپ
 هب اروا تساوخ نم زاو دز قن. هک سب

 . (ربب امنیس
 باختنا ار ملیف نیا ارچ _.مسربیم

 یلاهملیف نینچ دینکیم رکف « دیدرک
 ادنک شوشفم ار ناتدنزرف فیطل راکفا

 ؛ دیوگیم نانیمطا اب

 هک تشلگ هرود نآ رکید « افآ ه -

 اب و دندوب هتسب شوک مشچ اه هچبپ
 !دننامب هتسب شوگو مشچ تسیابیم

 ندبدب اد وا نالا رگامنادیم هک نم
 رکید لاس دنچ ات « مربث یسکس ملیف

 مهدعبو دزاسم یلوغ شیاه هدینش زا

 تیدودحمودنیبیم اد اهملیف نیا یکشاوب
 ارج «تشاذگ دهاوخ وا یور یدب رلا

 !منزا شاهشیرب هشيت مدوخ تسدب
 رد و مرادگیم اهتت ار رسپ و ددپ

 ار مدوح

 مواکیم ار مربو دون رهلک یوجنسج

 ارشطاسبباتفآ هکنیااب وا مه زاب ابوگ

 شایگنشل دژویم یگنخداب و هدرک ممج
 تساهیاشو نتفاب شال رد و هدرک لگ

 هسک دنکی م ممح وتم وا نیبرون شالف اما
 تیممح و امنیس ردرس زا دراد

 دریگیم
 دودح هک یکتیع یاقآ كي فرطب

 4 مصوورس ودهدیم ناشن هلاس یس

 یف رم ار مدوخ . مرریم دراد یاهتفر

 یاهملیف هوابرتمک منکیم لاوئس و هدرک
 ؟ دراد یرظن هچ یسکس

 زحالف روصص ار شدوح هک وا

 باوسج رد : دنکیم یفرعم وجتناد و
 : دن وگیم

 ندوبهدیشوب رود سکس نسح الوصا -
 نیبرود شخرچ لثملا یق « تسا نا
 یناتهمبش درد نز كثاپ هنهرب ندب یور

 ابیز رأیسب یروت هدرب كب تشپ زا ابو
 هنافساتم یلو تسا داکشآ سکس زارن

 تساحیفو نانچ یسکس یاهملیق یخرب
 هدربودنکیمرازیب سکس زا ار مدآ هک

 هنوکسنپا ریخست رد مه اهامنیس پلفا

 دنمراک دبوکیم هک ات آ نیمه تسود

 یف رعمذا ژن لبلح دوعسم ار دوح و تس
 : دیوگیم « دنکیم

 زا مدرم لابقتسا تلع منکيم رکف
 هکار هچناهک تسا نیا يسکس یاهملیف

 « .دنهدیم ماجنا یسلج طباور رد نوخ

 نوچهکماهدیفع نیارب نم دننیبیم مشچب
 « دننیبیمن یزیچ تلاح نآ رد دوخ
 ۲ امس هدرب گوررب هقشاعم ندید ماگنهب

 و دوشیم یعادن ناشدوخ یسنج طباور
 ! دنربیم تذل

 ید شتسب !هدیفع مهسا لاح رهب

 هنیس لخاد هب نارگاشامت مک مک
 سنا عورش ان و دیو ریم ود مهیدصب

 حبصزا لورما ۰ تسا هدئام یفاب تماس

 وما:درکرارکت ار سکس هیلک نیا ردقنا

 مرادننداتسا یا رگید هک ماه دیس

 شرازگ میظنت فده وهظم رتفد دقت سس

 وجحو ممح ار شنیبرود رهلک تسا

 میتعایم هارو نکس
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 قاربو "!هنش هلحم رتفد رد 9

 هک مشیبیم رتهب شرازگ هملاخ و لیبکت
 »رب زج ار سانشناور كحخزپ كي رظ

 ۳۲۸ هفص رد «یقی

 امئیس هراتس - ۱8۰ هرابش ب ۱۵ هحفص ۲۲



 ...هقباساد یاه رلبود اب یلانتآ
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 ۱ دن ولبلج زیگنچ : اب یدونش و تفگ #

 «رتنرب لوب نموین لپ قدناربنول رام:یاجبدرم نیا
 رتسکنل ترب نت ربدراچب ر؛نیت رامنب دءامح ونایل وج

 - كلمرصان و قو ورهجونم ,یقو وزورپب ؛نیدرف
 !دنک یم تبحص یعیطم

 یاهرولیود دوسع زا دنولیج زیکنچ
 هد شابیمناربا یامنیس پوخ و طلس
 زا یرایسب ناهد زا ار یشیادص هراومع
 ميونشيميراخ و ناربا دوهنم نادنمرتع
 هتشاد ییانشآ یودوخای#تسیندپ الاحد
 ..مينکتبحص شیاهتیلاعف زا و میشاب

 ادمورسنودب !رتیاهراک ارج ون

 ؟ یهد یم ماجنا
 عرصرم نیارپ مداقتعا هراومه نرچ -

 هک دشاب بوخ یراک رکا هک تسا هدوب
 راک مه رگاو درادن ادصورس هب جایتحا

 هازبا لاجتح هک دشابن دیئادو لوف دروح

 هبو :تسا یزاپ هرخسم یو نتخادنا

 نودبمرادتسوت نم هک ثسا ثتمج نیمع
 مهد همادا دوخ ه«ارپ لاجننجو ادصورس

 رب ول یاهراک همانراک هب یتفو7
 مینیبیم هنحص یوب دن ارت ميروخيم

 اهنامز نآ ریخب شداپ امفاو و هه -

 مدرم.ییاببورب و تشاد یقنرر ران هک

 دندرکیملابقتسا بوخی اه همانشپامن زا

 رلاثت سال هب یناوجرت نینس رق مه نیمو

 یریگدایپومدرک مان تیلاچنأ ریو منفرد

 همانشبامن نیبردهک مدش لرفشم يف نیا

 همانشیامن ود زا ماهدرک ارچا هک یباه
 رتشیب انابیاغ ملاخ هدازهاش و نریقا

 دبایم مشوح
 هج الاحو نامز نآ رتالت نیب]

 ؟ یتک ی م سح یناریفن
 ینیمیمص عقوم نآ نارتمره نیپ

 یفصنینح 9احمنایمن رکف هک درب ساح
 دنفاب رم یا زا

 4 دنح» نآ هب هل ۷ هکیلاح رد دوب
 یکرف رفاثت هیود رنمک ام همانشیامت

 للاس نیا لاو تفريم

 كس ماقم رد ارن یپ نآ زاد
 3 ارچ - میدید رولیوت

 شدوح تور رتاشتمک مک 6 متفگ

 رکبدیلیخ لثم مه نمو هاد هست زا ار
 یوب هود هب ملاراکمه و نانسود زا

 مراد شدسود یلیخ هک یراک مدروآ

 و یسکهچ یاجب راب نیلوا یارب [7
 ؟ یدرگ تیحص یملیف هچرد

 لوب یاب داب سلوا

 اه مئیف زا

 بوخ مدرع لاشتسا

 یبیف منپرب
 نونک مه هک مدرک تسص شف

 اسپ ذوب یلو تسین مرطاخ رس نیا مان

 یاربهک ی یا نم یار درب یهرغش

 معومنستس الپود ریم تشپ ران نیل وا
 مدید ار ملیف نآ ,یتنو نسنچ

 ردمهارن امنیسبذاج هگنبا لثم
 ٩ یدرگیمییاهشقن رگافباو دریگیمرب

 سک ره هک تسامنیس تصیبط نیا

 هب ندرک تبحصقشاع دن ولیلج

 امنیس اروف دوش قفرم یا هتشرره رد

 رد مه یو دوجو زا .دننکيم یحس نارگ
 مهیسپوخ و هدننک هدافتسا ناشیام ملیف
 هس امنیس رد نیسجچ نیا یطبارش ین

 منخادرپ یزاب

 ؟یتسهیضاران تراک نياذا ابا و(
 وچ ۴رادن مهلماک تباسر

 هم

 تمادت منا رب ما را +

 ؟یتسینیاهرابود هبرجت رکفب ابآ 0
 ریخ هک العف

 یاجن لاحبا هک یبیوگت یناونیم (

  یاهدرک تبحص رفن دنچ
 همه یاب اب رقل یلو ریخ اقیئد

 لئمیجراخ و یناربا ررمشم ناتتیپرص
 یا ریلوپ ٩ نمویل لپ 6 ودارب نولرام

 امتیم هراتس ب ۱4۰ هرامش تب ۱۱ هحفص []

 « نیترامنید « امجونابلوح « نیو هناج
 نیدرفا ترب « نوترب دراچ اچب رز

 رهجونم «یفولو زورهب + یعیطع
 یاهیلیخ و یدزونامیا كيپ و گلد
 , ماهدرک تبحص رکید

 مجزا ون راک جوا ییوکب یناونیم[7]

 ؟ دش عورش ینامز

 یارب نیدرف یاجپ ندرا 2

 نامز نامح زا و دروا یگدزب یساش يم
 .دیدرگزافآ مه نم ییافوکش چو" هلدوب

 ار رتشین تباهراک زاكي ماکت

 هد ۷ یک ؟ هدرک تا
1 1 

 رب یاب قورت هوم 0
 ۱ دبآیم مش رخ یلیح مسکن

 ٩ اه یناریا نیب ااد 0

 ز یاح ملی زا یضعب -

 رد « هدش لاحب ۷ 00
 تحح رفن دنچای ود یاجب
 رک ,نهب اهنآ زا كيمادک هدوب

 ؛تسا هدو ر ۲
 نوا قاخ م نپا اهراپ هلپ -

 ۰ , یاسن شرک تیحص زا
 رنارب نولد

 "یروم مليفردمهاب اماوت شیپ لوید

 دبایم مشوخ رتشیب «یووت
 نریممچ هناربا ردهلبود عضو 3

 روم ؟ تسا

 ينک رظن زا -
 نیس

 1 هروشک راس اپ هساقم
۲ 

 رمزاب یلو . بقع زونم هک ميقوگب

 ریاعراک رظن زا هسیاقم نیمه تبسن هلپ
 رب , 7 1 رب ولج اه یلیخ زا

 سوسقا
 اوج سپ تسبوخ دی وگ ی م امش ([7

 ؟ سوسقا یهز رگید

 ۳2 ین ؟سز چیه نوچ بس

 ابرف تسیب اهنا مصوو اهراپود رکفپ

 زا نشدرم بس رلبود كي ژورما رگا

 9م گید دهدب تست زا

 دنک شاحم رارما دناوتب یوات دوادن

 داهنشیب ار یلح هار هچ بوخ 7

 ینکیم
 ناو ام رلبوف دناب

 یراکتشپ و دامتعاان

 دهد هماذا

 تسایاهباب «> رب وت تالیصحت ۲]

 موط هدکش لوا لای 8

 ماهدرک لیصحت

 آ یدادن همادا ارنآ ارچ 0
 لافتشاو دح شب هفالع هم

 نمهبار تسرف نا یرته یاهراک دادن

 تا یگداوناخ طیحم هراب رد []

 ؟ نزب فرح
 *دوناح هن م تسبث لیام چیه <

 دااهنآ فررمم لوقب منک قفل رته اب

 طخ ی هو دنتتص طخ یوس

 دنک یباه ملیف یاهنادرگراک اب ۲7

 رظنفالتخا ینکیم تبحص ناشیاه ملیف

 ؟ ینکیمن ادیب
 هلاتخشوح یل و رج تاتوا یهاگ .

 ان یهرک تل اب دوز یلیح

 : دور یم

 دوصهچ هب ار ملیف كي هلبود ۲7
 ؟ یریدپ یم

 هم رد منیب یم اد ملیف ادتبا
 هدنزاس رداک و ناگشیرنع ییقحب

 ۲۳سه قفاوب هب دادرگراکاب رگاو منکیم

 مث یم عورش اد راک هاگآ

 اهن زور دنج ملیف كي هلبود 0

 ٩ دوش

 ۳ دباش شپ لاس هنچ

 اناسوهنانخبتوخ لاحیلو .دیشکیم لرط
 و هدبز محام هو و ردلیمکت

 اردک لس نیمه یور و دناهتشک
 درب دم

 1 ثاباپ ملیف كي هلبوت هزوپ هس

 » تنفو هکبا ه رععتم رلیخ ۳7

 یتشاذگ مرایتخا دد

 9 نینچ مه هب مه نم

 فینأسرب هلج« ناگدننارخ كمك

۱ 
 *ارم مالس



 ملفدوچ هک دننک تباور 9

 یاه نربنزب و یزابسوساج یاه
 واه ناملآ اب نیقفتم ریذپا ناباپ
 ریگفک یلوقه وداتفا قنور زا اهیزان
 نآردهک یگنج یاه لجب ناگدنزاس
 یناملآ یاه ودرا نیتفتم زا یکی
 زا یکی لوتب و درکیم ناریو ار
 نیا هنوگچ تس مولعع ) ناتسود
 اپورا یناملآ هتبیب و راحبیب نازابرس
 .دروخ گید هت هب ( ۱! دنتفرگ ار

 تازواجت زا یرادربملیفتبو لاح
 ذگ یب ناک رتخد هب اهیزان یسنج
 و تسا بولغم یاه روثک موصعم و
 هاگودراو اهیمک نام رد اه نیرود
 وتازواجت یوجتسج هب نا رسا یاه

 یعو و دناهتخادرپ یسنج تایانج

 ...ی زانتعامج هناروزم یواکناور
 تسدنیا زا یثاه ملیف هلمج را

 هتفر رثا رف زی اهدص و اههد را هک

 اپورارانک و هثوگردزور ره و تسا

 ملع یزاب یاهودرا را یکی روکد

 سابل هک راکس تعامج و دوشیم

 یلاه رتخد اب و دنشوپیم ار اهیزان
 ناشن زیچ همه زا ناشاهد رج هک )

 یزامتاشع؛ « هنا رسد تبع نتعم زج دراد

 هاگو دراملیف ...اباضق یقاب و دنکیم
 تالجمزایکی یها وگ هبهک تسا ۷ هرامش
 تسنوئخ رسارس « اپورا یلامنیس
 .یسکستابانج و یرگی شحو و تا

 یمرگنارود : هکنیاهب یخرگن اب
 هاتوک هشیمه لجنبی اهمیلیف را زاب

 زسگ ره بیرف ۰ یلوتب و تساهدوب
 نایاپ راظتنارد .دیاب ؛ دیابیمن همادا
 یهبردو تشناهلیفیرس نیا نتفرگ
 تناوتبم هک ماخ ملیف هنهنیا هک
 یا نادرگر اک تبقالخ رادومن
 زایاهرگ لاح ره رد و دشاب قالخ

 - 4 دیاشگن اهنانا یفطاع تالکشم

 !یزره هج مه نآ و دوریم زره

 یلایرس هک ۰ تسا یهاگ دنچ 7
 و یلایخ تادوجوم هراپرد یکیزیفاتم
 شیامن ود لاناک نویزیول رد ناشروهظ

 یشسخن هشيپرنهو دوخهک دوشیم هداد
 نا رگاشامتنایمردمک مک «نیواک كم نراد»
 هبادصورسیلو دننکيم زاب یناج یناربا
 و دنباپیم تس هجوت بلاج ینرهش
 ناعزمهارلاب رس نیا رگاهک تفگ دوشیم

 یشبامنهکبشبش هبنشگب ینامنیس ملیف اب
 اهنیازا رتشیب یلیخ نوئک ا _ «دندادیمن
 نی رتهب اهیبزاملیفهچ رگ« دوب هتفاب ترهش

 نایاوتحم و تسا ینویزیولت یاهلابرس
 «رفص» هب كيدزن تسا یزیج عقاو رد

 « نیگ وپسا » رد نسیواگ كمنراد
 راکردتسخنو دمآ ایندب نتکتشاو تلابا
 امنیس هب سپس د دش دراود یملع یاه

 یاوح» نوج یلاهملیف رد و دروآ یور
 دایب یارب یزاوآل ؛ «دیدج یاهلاس

 شقن شربدپ ابو درک تکر ش « «ندنام

 یاهناسادنامرهف !رماه كيام» هاگا راک

 یلاکنرمآفورمم رایسب هدنسبون یهاگآ راک
 دهن ۶ .دمآ نویز ولت هب «نلییسا یکیم»

 فورعمهمین لایرس دنچ رد تک رش زا

 ملیف رت شقن هءافنا هی رگید ینوب زیولت

 سسیقیفوت هکتخادرن (بش یجراکش)

 دروآ نافمرا هب شبارب

 امئیس فورعم همین هراتس اب «نراد»

 عاودزا ولولوئوه رد «نوارب نیرلاک»

 سول « زلمهیلروب ردوااب نونکا مهو درک
 دنکی م ی دنز یلحنآ

 زا مه «هبلاوپیلدیسا بانج نیا [7
 مه یلیخ و تسا داگژور یاه كنرز نآ
 اب ملیف رد یزاب هاگهب وا ! هقیلس اب

 اتشآشزابمهیورابیز «ساکمیش اناوج»
 ود نآ .دیماجنا قشع هب یلانشآ و دخ

 هناتسرپداژت دیاقع زا یشا تالکشم هرد
 دندپدرونردار»هایسودیفستعامج زا یخ ۳

 قشع زبس رس نیمز رس یوسب مهایو

 دندرک زاورپ
 ۰ ساماهاب "هربزج ول یاهلاخ «یندیس»

 صضرغ و نادوسح مشچ زا دودب ودیرخ
 اد دیفس و های ندش نیجع هک یناررو
 تفرگار «هناوج» تسد دنتشاد تسود

 «ساماهاب»ثانشفیفالیب هلاخ هب دنتفرو

 «یدناقشاع ودن ؛ا نتسویپ مهب هرمن
 ,ا!گشااهن د تسا سولم و ابیز رتخدود
 یگنرز زا یشان «یفب رظ لوقب هک راک

 تسا هیتاوبیئدیس بانج راشرس شوهو
 زونه ینادواج قشاع ود نیا هک نيا
 ناتسونتگ هبیلو !!دناهدرکت #چاودزا»

 تحبشوخ جوز نیا یمیمص و كيدزن
 و دنامقرگ ياودرا هب میمصت » رخالاب

 رتخدود هژیوبد اهنآ نایفارطا یدوزب
 د. نهاوخ ار جاودزا كيک ناش سولم

 ] دروخ

 )زور ووو ور

 ! یراکم ک و یتبواکینوم
 هک ی ئایلاتبا یابیز هراتس یتب واکینوم

 لوا هجرت یاهلر یروهشم یاهملیف رد
 اهملیفرد رتمک تسیندم تسا هدومن افیا

 مدرعهجوت رها نيا تط .دنک ی م تک رش

 دسیاب یلو ؛ تسا دیدج ناگرات .سب
 یلایلاتبا دیدج ناگراتس هک درک فارتعا

 انیجو ایفوس یاج دناهتسناوتن مادکجیه
 دنریکب اد یتیواکبلوم و انیش وگاولیسو

 اهتیس هرات تب ۱6۰ هرامش -- ۱۷ هحفص



 تایحور تخانش

 و
 اهمد [آ تالکشم

 ۱ شاتن ره ورسخ :اب یاهثحابم رد

 ف رص هب طقف « ناوبا یامنیس هاگ [ نازاسملیف

 !دن وشییم هتف ریذپ ««نازرایامنیس» اب شزاس

 لزواض ریلع : زا

 هراشا

 انشآ تسا یزاسملیف شاتبره ورسخ
 لاس ۸ ابو هدرک لیصح « كينکن هب

 هدمنمتالایارد یلامنیس لیصحت و تمافا
 «شدوخ هتفکیو دراد ینف یتخانش اکیرمآ
 بز دن اهندم ملیفرع نتخاس زا لف

 یهامتجاقاههاگدیدویگتهرف فلتخم یاه
 یتخانش و .دنکیم هعلاطم شملبف یاهعتا

 .درادیلاربایموب یاهتنس «یمز دد قیمع
 نپا هدنراکن دیدرت ندرک وگزاب نمض هک

 ار شاتیره یتتس یاهماک رظن هک روطس
 «دنادیمن سوملع دیاش و دباب هک نادنح

 تسا یرورض ربث هتکن نیا ندرگ هفاضا
 شاتبره رتهئافصتم یلیلحت رد هک
 نادرگ راک هرمز رث هک تسا یزاسلیف
 رادافومنیمزرد لقال) دهم دوس یاه
 نتشاد هشیر ابو دوخ یرکق طخ هب ندوب

 شقیمع تاملاطمو اوژروب یاهداوناخ رد
 یاه تشاد روابو اه ستبارگ .دروم رد
 ردشباههاگدید یزاوزروب هعماج یفالخا
 رتشیب «هدنراگن رظنب» هچرگ دروم نیا

 وتسا هجون لباف «راد یبرف یاه هشبر
 ۰. زین قمعن

 و تسا یراگ مک زاسملیف شانبره
 شراک هکنیاو « هلاس دنچ ترهش مغریلع
 و یرکف یاه هبامنوردو هفالع و قشع و
 و ملیف رد شایناسنا قیمع یاه شیارت
 ۸مس۷ تدم رد « دنوشیب هصالخ امنیس

 تسا هدرک ".تصجارم ناربا هب هک یلاس

 ملیفو مياهدیدآ وف قن جلیق ود زا شیب
 هاگدنچ هکزیل «تعرساب_رهظ ان هنهرب»
 «دشدهاوخهدرالگ شیامن ضرعم هب رکید

 دنلبراوید تشپ رد هک تسا یلاسود یکی
 هک اجلآ زاد تسا هدنام لطعم روسناس

 ناوج یاه ملیف یرس زا ملیف نیمود
 طخ صخاش دناونیمو تسا وا هنابارگ

 ناناوجتالکشمولب اسم دروم رد وا یرکف

 نآ شیامتراظقتنا دد دیاب « دشاب ناربا
 شاتبرهزا رتقیقد ییواضق دمبو تسسن

 . داد تسدب شایزاسلیف یابندو

 «نامحد همانباوخ» رادیارس شیامت
 شانبرهتیحبیاپ ال داد تسدب یتصرف
 شیاهملسیفرب هک ار داربا و مينيشنپ
 وااب میراد شیاهرواب یلاشگزاب هتمزد

 شدوخلوقبو رخآ مالک دد هک مینک حرطم
 دنناوارف یفیقن و دض یاهرظن هجرک
 هزاسملیفدوخاررخآ فرح هشيمه یلو

 امتیس هراتس ۱4۰ هرابش س ۱۸ هحفص ۲)

 دنزب دناونیم

 یادص زاو عووبع (یتلتیره هناخ هب
 یادص داکنا هک شکس هناتسود ریف سراپ
 و مدوخیم هکن درادن تسود ار دد كن
 ثچوک و ولامشب كس هک منيبیم دعب
 و ههایق شاهرکن یادص فالخرب شاتبره

 رارفرب طابتراو دراد هلاتسود یراتفد
 .. ناسآ و هداس تسا یراک وا اب ندرک

 داقتلا زا «منکم تبحص شاتبره اب
 دراد تسود رتشیبو دبآیمن ششوخ دابز
 تخانش . هدنونش ان دشاب هدنبوگ هک

 لاسد ن سهب هتسباو اقیمع ار ناسنا
 یاهلاس۲(ناوجارج هک داربا و دنادیم
 و ۰. ریف و تسا هدرک داقتنا وا ملیفزا

 ومیسرتیم هک نم لاسو نس ژا مه شسرب

 ! ميوکيممقاو زا رتشیب یمک اد متس
 هبحاصتیحالیمناحشهازا هدرکن یادخهک
 ۲ ۳۲ نتفک هکر اگنا و موشن نودرم

 ی

۰ 

 هزاجا ؛شاتیره یافا : امنیس هراتم
 كب هرابرد وگتفگ هب هکنآ زا لبق دیهدب

 ار یاهتکن «مزادرب امش یاهملیف كي

 ندیدزا سی تسا ۱ مس منک حر
 دوخبارم رکفهادبارس زنلاحو دام
 ملیفودرسکتشبان 7 و تسا هتشاد لوفشم

 یتنس یاه هنیمز هدهاشم مغریط هامش
 دنونانام رهق تسز طیحم دادیارس رد)

 لیاسمزاامش هادید (...و ناشاک كمدآ
 یاکبرمآ ویبرف رتشیب ناناوج تالکشم و
 اد یتالکشم « یناربا ات دسریم رظنب

 ؛ دینکیم حرطم (كمدآ رد هزیوب) امش
 دباش و دیاب هع نانچنا مه زورما یتح

 کا زا ریف» یناربا ناوج یارب
 ) با امش را . تسین سوملم
 یناکبرمآ ناوج رتکد كي دروم رد
 ۷ دشیم ساسحا رتهب دیاش دید رکیم

 اطبفلاس دنچ یناربا ناوج كي دروم رد

 گاناوج تینهد مافدا هکشيا هب شرکنایو
 نبی یگتهرف یاهرواب ابام
 بدیم تسا هدش رتشیب
 ۷ کب نآ نامرهق لکشم كمدآ شیامن

 م* لباش و .دوب هبیرغ یناربا ناناوج
 دیگ دنزاب یلامز یکیدزن ببس هب امش

 هم دیتشاد یتشادرب نینچ اکبرمآ
 ۳ ۹ سوت طیارش 3 اهیگژن واب نم

 شاد دوهشم یلاه ینوعمها و دوب

 نوار شوت شرکت هبمالخ
 زابلف و هبنچ یارب : شاتبره ورسخ

 دوص رد تسضخن هکسنا سهم

 " بدم هچ هک دیشاپ هتشاد یاهعلاطم
 یهامنجا س 5

 یگژیو رد وجتسح بفرص

۱ 



۳ 

 تسرد نم : تسا هدرک شیلیف ياهمیآ
 دماهدرک یگدنز اکیرمآ رد لان ۸ رک
 یشان نم یکنهرفو یرکف یانبربز همالح
 ..اکیرمآرد هنو تسا ناریا رد یکد ززرب

 نااب هک میوکپ دیاب مه نابرظن دروبرد

 یبرغ یهاگدید هث منکيمن رکف و مغلاخم
 یا ربا ملیف هنپمز دیلوکیم امش « ماهتشاد
 ۰ دندوبن یناربا اهنارج لکشم و دوپ

 ر ثامدآ ملیف یاهمدا هئومن ام هکیلای
 امیاو مينيبيم راپسب ناریا رد هژورما

 ۰ دنتسین وک زین
 زمل اد یتیرثکا یلو : امنیس هراتس

 هتشذ#نآ زا .دنریگیمنرب ود لورما يتح

 و دشهداد شیامت لبق لاس ه دد ملیف
 ددیناربا یاهناوچ یگدنز هقبرط و رکذت

 و تسا هدرک رییغت رایسب لاس ه نیا

 هک دنتسه یناسک زورما تفگ دوشیدباش

 یلودشابهتشاد كمدا ملیف رد یاهدنیامن

 نا رد منک ی روبصا هک نم .. ژورنآ

 ند

 .۰ دنشابهدوب رتارف انثتسا دودح زا اهژور

 زاس هایف نایم توافت یلو : شاتبره

 *.تسا نیمه دد مه یلربعم یو و
 ؛ تسیئهک هام كي اي زور كي هب طوب

 ینالوطینامزهدنریگرب رد دناونیم ملیف

 دشاب دوح شیامت تدم زا
 ردامشمک دیئوکیمینمی : امنیس هراتس

 ؟ دیاهدرک یرگن هدنیا كمدآ
 تسایا رد یساسا هتکن : شانیره

 عدرت هکنا زا لیف راسلین هب
 ار طبحم دوریم : دنک یداد رپملیف

 طبارشو اهرراپو ینهذ تخاس ؛ یگدیز

 دکیمهعلاطم الماک ار شیاهمدآ یممتچا

 هسلا ؛ دزادرپپم ملین ننخاس هب دعبو
 رسم رد یرکن هدنیا یرادقم دیاخ

 :دشاپ هدوب ثامدآ ملیف طبارش شرتسک

 هیهب دامز رد رین اهمدا نآ هئومت یلو

 ی رغشرکن كياپاراهنآمو دناهدوب ملیف
 ثكي رف نم . ماهدرواپب دوب ویو ماهتحاس
 راب زا یپو ماهدش درزب اوژروب هداوناح

 رد یگدنز تصرف ری لاربا هب تگ
 داشیالکمو تایخور تعفاتفو 0

 رکیدزورما یاهناوج لباسم . ماهتشاد ار

 رش دو یبرخ مسا هپ یدودح و دج

 یمرمعو تسا یاهج رتشیپ و درادن
 و لئاسو یناربا انارج یکدناز زا یع

 دینکیم رکن امشهک روطنا هشذگ نا زلو
 ملیف و ماهدوبن_عالطظایب ناشنالئتم

 هدوبنم هبرجتو هملاطم اهندم هجيتن كمدآ

 *هاس" دیاب یرگن هدیآ دروم ردو تسا

 لباسمو تالکشم نب | ملیف هیهتءاگ هب هک مثک
 طس ودناهنشاد دوجو ملیف رد هدش حر

 ی نمو دندوب هدشن هتفاکش و یسررپ

 ی گ:دنیآ هلئسم سپ . مدرک مادقا راک
 دردرک شرکد امش هک تروص نآ هب مه
 یامتجا شنیب كي ان رس و تسا هدوس

 یسحصشفا رطارد هکیربجنفاکش و دون

 .دوب هدشن

 ات كمدآ شیامن زا : امتیس هراتس

 رتشیباب لاس جنب منک ی روصت رادنارس

 تم نيا دد امش زاو دیماجنا لوطب
 ابرهظ ات هنهرب) ملیق ربخ طقف یتالوط
 دشن هداد شبامن هک مبدينش ار (تعرس
 هرابرد یحیضوت ناکما تروص دن الوا
 دیهدبروکذم ملیف ندشن هداد شبامن للع
 مروظنم ؟ دیتسه راک مک ارح هکنیاو

 زاسملیف مه اه ردقنآ هنافساتم ام هکنیا

 تسدیور تسد ميناوتب هک میرادن پوخ
 ؟-هناشملیف ره ندید یاربو ميرادکب

 زلمع هزورما هکیلاح رد « مینک ربص لاس
 یاهزاسملیفز!ثاب ره و تسا هدش نینج

 و دنزاسیم یملیف لاس دنچ ره ام بوخ

 تهج زا یراک مک و یدنک نیا نم رظنب
 لمحن لباف پوخ یامنیس نارگاشامت
 میناوتیمنامدیهاوخبار شتسارو « تسین
 ميهدبار یلبنت هزاجا اه زاسملیف نیا هب

 یاهملیف ندیدب اپ اهنآ توکس هلصاف ردو

 شزرا مامن مغربلع هک میورب یکن رف بوخ
 یگدنز زا یناشن « ناشباهیگژیوو اه

 و اه نزب نزب یاشامن هب اپ « دنرادنام

 ویماداب مشج تمامج یاهیزاب هتاراک

 مینیشنب یزاب ملراه و هایس و دیفس

 یاه زاسمنیف راک یدنک تلع : شات ره

 ۳ ۰ ۸ مهنم

 زا هک تسا یفلتخم لیاسم هب هلیج

 دوشیم

 هل یرصتسح

۱ 

 ا «تاعوبطم ارچ

 نقد تسا یتف لحارم یرادرسلیف 4

 هنسم ردار ریلات نرتتپب هل ودوتسا

 راد ینامر ۴ ۳ رح دعب ز ملیف زا یخ ربهب

 ورامنیستعامجمامل روضح فرعم امت هک

 دنتسمع لحارم یور یساوسوو تند ۰

 داسو دنرادن هریفو تکفا و ینن

 یسارهراک ند رک یدنب مهرس زا مبوکی

 ماست دوز یلیح !ر هلحرم سا دنرادب

 دوشیم هاگو دن سبهامود یملیق هل

 یرر دیایم یرادرسلین عورش

 نی هد نم دوح هلیج لا اه یضعب یلو
ِِ 

 هث سو دنراد ساوسوو تیساسح

 منت یدنپ ميهرس اد راک ک ۱
 هلح رم

 مراد تسود

 وم وب قالوئسم یلیمیب موشیمتجاومون دوتسا گم

 د او یساوسو زاسلیف اهنآ ! دز

 ار راک هک دنهدیم حیح رو دنرادن تر

 ۰ زین نا تقد هبو دم ال

 ر دهدیم "۹ دنرادگبما رم ملیف ادب

 و هدرم یه تقو مناو ردو تس

 دننکيم ن یاهراک
۱ 

 رکف و هملاطم هاب راهج هس

 و لا راس یور را هام ۵ 6

 یاهملیف زا اردوخ داقعن

 ؟ دن زرویم غیرد لذتبم ,

 مد رمیگدن زاب اربرغ یامنیس متسناوت نم

 !مهدقیطت نامدوخ

 «یناریایاهویدوتسا نیلوئسم
 تسوداز یساوسو نازاسهلیف

 ! دن رادن

 نقرب هدننک هیهن لاس

 تسا یرادرپملیف عورش تامدقم هامود

 و ی لار و هتیپره نتفاپ

 > 5 تاک رادنو هصص لیاسو 

 تدادیدنب مهرس یاهراک هب اه

 5 رث راک یارب ناشلد و تس

 یرت ساوسو یم نوچ هک یناسک
 مس نیمههبو دوریمن دنهدیم رخ

 دماحنایم لوطب هام ۸ دردح ر 1

 اشیامن هر هب .میتف ر . دمو

 یارب هک ینامزو هنادرپ نتفرک

 ن هک یثاه ملیف ید دعاوحیم تنو

 ۰ تعامج هقالع روم لماوع اهنآ

 فرب؛زاوآ :صقر تف

 هام هسس ود ابلاغ شیامنات راک مورخ رز

 ثامتودماجنایم لوطب هام ۵ رشکادح

 ۳ ی امنیس یاههورگ رد ن

 هدوتیم ماحتا نامرکب روطعب نا هد

 وح يياهمنيف *۴ رگید ی ازم یرایب

 هدننیپپ هک دنناوتیمن مهار شیاوخ

 یتفدنازکا یوب * هک دوشیم نبنچ و
 یزورض «رجز یریداقع ندیشک هام دف

 «تسا امشلکشم نبا : املیس هراتس
 ؟دادیهانکهچ متسه ملیف هدننیب هک نم

 بوخ : شات ره دب اب ار لمارع نیا

 ۰ درب نیب زا

 ؟ دوطج امنیس هراتس

 مموشیم رایسب ؛ دینپبپ : شادب ره

 یشیارگودندمآبوخ زاملیف یدادمت هن

 بوخیاهملیفنتخاس هب .دندروآ دوجوب ار

  ۰ 4 هت

 دب راذگب یلو

 نبآ رس .تبحس لاحر

 روف و لنت و

 ونک یسررب هر زا

  د دناشوخاث

 ی دسنح اس ملیق ج
 رحم نیرفلزامو

۳ 
 مک ابد دشف رگن درطتسد هه هتیب رثه رز

 -ستسد زا ناس ملیف زین هاگ و دننف رگ

 و نابز»و راک رازبا یتخاتش و مدرم اب

 یقاحم .دناولیمنرگد 4 دوح ینایب هلیسرو

 ی احم هب مه ار اه هشیپ ره و دنک راک

 >4 دهاوحیموا « دراداو ندرک

 وار وا یاهدن و هتسا هدش هتخانش هک

 هدننک هپهل 4 دناهدش !ربدپ ؟ر

 ۲۱ هحقص رن هیقن

 امس هزاتس س ۱۸۰ هرامش س



1 

 رگشمار ملیف هنحص تشب زا شرارزگ

 5 یضوح وررت آن ردوید ناوکاو هرزدالوف
۰ 

 یدمحا یدهم . رگشرا رگ
 ةوکشم : زا سکع

۰. 

 یرادربملیف لحم زا یلبت عالطااب (]

 «رکشمار» هبموسوم یافصاسر دیدج ملیخ

 ویدوسا یوتاب یهار رز ریر هیهن تهح
 عارتاهب ویدوتسا نیا .میهش ملیف ناگ ره

 یمب هتاپیم زمجم ام ررلد مسناو
 هوکش اب رسعق ثب 1 هدخهد تا «تیعف رم

 نیرر رسف هداهتسا دزوم هناخ نوچسسه

 هرابا هتحص زا دنهاوخب نازاسملین رگا
 .یسورم ملیفناک رهمریدوتسادننک هراس

 اه هنممص هیلک یارب هداعآ هسالخو !رع

 میدبسر وندوتسا هب یتقو

 ورپهچ و یتپممچ هچ ۱ یلصم ینافارچ
 : (دیسرپ رقن كب را یایب

 .هیسورم ؛افآ یجیه : ثنگ ؟ تسا نبخ

 هچ میدبد

 هچاجنبا اقا

 لحم نیا هب اهاتشا مدرک رکف نر

 یولباتهجرتم هک مدرگرب متسارخ ماهدمآ
 مدرک هتفد هتشگ میدوسا

 ملبقیاهنمسق زا یکی مه یناو مامذمآ
 دوشیم یرادملیق اجنآ رد هک تسا

 در زیم ار طيح رود ! , روف موشیم هیاو

 تیمسج مهن ]فا رطاردو دناهدیچ یلدنس
 اهئآ زا یکی هک

 هلصاقالبدنیبیم رون ار ینافس امر منچ

 مه لاقنرپ لب و پیج ثكب من بس اب
 دراجشیا زا درادگیم دوخ رگید پیج رد

 قاج زا سپ مدنوببيم پیلآ هو موشیم
 و متسپایم یرانک همرسرم یاه یتعالس

 ۳ رک یم یراد رسنی رقابت وه

 ست ردهک مدب د

 دناسشس راظتناهب

 دینآ و رو نپا مادم یئامس اسد

 ودهدیم راک روتسد نآد نبا هبو هدریم

 دریذپیم ماجنا شیاهراک میرس یلیح
 ناح رهچرم بتج مه نیبرون لباقم رد

 سورع رانک یداماد سایل رد قولو

۳3 
 ماح

 ردهک هدرک یلاهتیحص پیکا دارفا ابهنحم تشپرد امنیسدراتس داگنربخ 7

 و رکشمار ملیفهتجم تس ,ایریوج 8

 ملیف زا

 یسلدنص یورب دشاب یناماش البز هک
 تساعیصوت هب مال هتیلاو تسا هتس
 دتفایمقافتاه دکهد تب ید یسورف نی

 زا یکی مه نیاو
 متفگ الب

 دناهتسشنص وصخمیاهسالاب ابصو یجرگد

 زا و هدرمش تمبتف ار تصرف مهمو

 هک تا یدراوم نآ

 دا رهمدیتمج نم راک رد

 لاوئس هنحص نا دروعرد داد رهم هیشمح

 : دیوگیم منکیم
 نآ یط هک تسا ملیف یادتنا نیا

 انامادب قوئو رهچونم یسورع بش رن
 دوشیم(سمع كنشورل نشچ «بافر قشاع
 تسد مه شدوخ نز هب یتح هکیروطب
 زاب اتدوشیمرهش هراوآ دمبو دنزیمل
 .دوشيم وریورعماقراب رگید یسورعكیرد

 و رگید یسورم سلجم سپ مسرپیم

 یک رن دنفايم قافلا رهش رد هک

 درط تسد اب ارگ هیمارخ یراد ملی

 هبش صرف هی هک روید وتسا رکب»

 ؛د وگودهدینآاشن تسا هدخ ترا

 دناهتسبووک دهلاز ویدوتسا تمسق ن

 رهشرد یسورع متمسق هی دوشيم طوبرم
 هدنزاوتهورگ ثاب دامادوسورم یرلج

 اهنیس هزاتس ب ۱۰ هرامش بس ۲۰ هحفص ۲]

 یسناکس یرادربملیف یارب بیکا شالت

 یهارمهارردسكشورصقر هل ده مه

 رن رلصكشور .دتایم

 یوح نان صنرو دوخیم كيدرت داماد

 تسد مه رهچوم دنیشنیم نیمر هبوا
 ن انکسایرادقم و هدرک دوح پیچ رد
 :كششورا هصانر نیهش یرنح و هدروآرب

 یئافص اسد «تاک» یادم اب

 هبصنر لاح

 ۶ ر زی

 هحص و هد شماعت نالبنارا یرادرسنب

 دننکیم هدامآ ید .نالپ یارب اد

 قرلو رهچونم نمض نیمه
 یسریلاوحاو مالس رگیدکیابو دوشیم_ نم

 هیلک ناپگ ان
 پیک ا دارفا

 مضح هچوتم

 2 درومردات مهارخیم یوزاد مينکیم

 , دیناوخیم گوف شا

 ِک » و میلیق هصن

 بسک یتاعالطا

 لاورو_هعف ثاب و ابیرظت مدیف 2

 نیدبنآ هدیکچ و تسا دادروخرب ییهزات

 رادج یسورع بش رد هک دشابیم دارق

 یلجم هصافر یشاع ید «گوئو رهچونم»
 ثیاب نیا و دوشیم «ردبح كنشور»

 اب یسورع زادعب یتح یو هک ددرگیم

 تسدیتح وا هب (یناهاش البژ» یشرسمه



 سحش ه دیاگ

 رج تام نر

 امنسهراتس یقیقحت بلاطم یرس زا

 می ا> تم سم تب

 دوخ الانخوش یاه *لذبو كاحضم یاه

 امنیس یاهنلاس هئاور ار رگاشامن لیس
 كيمک ناگراتس ی رط نیازاو

 ۰ ورماهکدناسانش مدرم هب ار
 دومن

 یناوارف

 نیلپاچ ی !واچ دیس ی
 ندما دوجوب یارب دئاب دارق رگا ان

 ؛میریگب غارس یب هزیکنا یدمک یامنیس
 تلوهس رد ارنآ تلع یاب كش زود

 تهادبو یناورو امنیس عون نيا یناپ
 زاغآ رد هوم هب . درک وتسچ نآ
 نارادعدرس « ۱۸۹6 لاس امنیس شیادیب

 یاقب عزانتو رمع ماود یارب رثه نیا
 و دنتسخادرب یشیدنا هراچ هب امنیس
 نایب یارب هیامتسد نیرتیسانم اد یدمگ

 دوسخ رظن نروم تاعوضوم و لیاسم
 یمامت هک صوصخب , دنداد صیخش
 یربوصن یاهنعض و یکینک تاهابتشا
 هدنخو یخوش باسحمب زین یب هنحصو
 هدیدا یلیبس ریز نادرگراک بناج زا
 .دشیم هتشاکنا

 یشاجو تلوهسنیاابیدمک یاهنیس

 «ل دوس ناتسا
 «یدراهر ویلا
 تسس تام و

 یامنیسنیطالس

 بوسحمیدمک
 . دنوشیم

 ۰. نیدمک ۰ تسا ریکملاع ناشنرهش هزاوا

 ۰ ۷۲ رد ی 7 ه بگلا : هرادرد لاهف ح «رکاونایلیل ؛نوتیکرتساب : نوچ ییاه
 هتنسلام « سکنبرف سالگود ؛ دبول وراه

 متسخن  یدمک یاهنس شادیب
 و س نیلپاچ یلراچ هرخالابو «یدراهو لرول

 یامنس ردپ « امنیس یدمک علیف ی

 . و یریک نیتسخن «هدش یشاپپآ نابغاب»
 ت امیس خیرات یدمک ملیف

 نیبرود عارخایاهلاس یهحوجب رد

 رد «ریعول ناردارب» طسوت امنیس لماک
 هانوک ملیف كي « هسنارف
 نابقاب» مسا هب یبهینان

 هک«دوشیم هتخاس ددارب ودنیا طسوت
 ] ملیف كب اعقف اهزور

 نینسخناونع هبنآ ؟ازورما یلد
 تساهدیدرگ تبث امنیسخیرا یدمک ملیف

 -یزاب الدوکر سرب ملیف نیا عوضوم

 شیاپاهلگ یشاپبآ ماکنه هک دوب یشوگ
 و دراذگیم نابغاب پآ كانلش یورار
 نابغابیتفو . دنکیم عطف ار بآ نابرج
 ثانلیشیهلول لخادببجعت اب حول هداس

 هلول یود زا ار شياب دلدوک « درکنیم

 سسسخ !رنایفاب یابانرس و درادیم رد
 دنکسی مع

 شرمع هنافسام هک - ریفول زادمن

 ینعبوا نطو مه زاسملیف - دیلابن یربد
 رداروایاهتیلاعف یهلابند « ییلهمژرژ
 درک لابند املیس ی هتشر

 ۱ یدمک یامنس ردب سلهمژرژ

 یقدمک یامنیس زاغآ یقیقح یهطفن
 هکدوب یباهملیف نیتسخن اب ۱۹,۰  لاس

 رد «یوسنارف ژاب هدبمش سیل هم زر
 ییامنیسیاههلیح واههفح زا یبهعومجم
 . درک رازاب هناور (زاک ورت)

 یاهرناثت عفاو رد هک اهملیف نیا

 ۲۴ هحفص رد هیقبی

 هداس یشیامرآ

 دون

 ۱۰ هراش بت ۲۱ هحفص [۲) هم هرات ت



 !دبلطیم زرابم راتخمیقت
 ر____

 دیامن یمهدامآ سک و ینامرهقیا رناددوخ یگ ی بیشالتا راتخم و

 زاهک یلاهلیسوتانانیئنرس تسزور دنچ 0
 ناوج هثیپرنح راتخمیقت دنرذگیم «یولراپ»
 سابلاب نوت امیشاحبرد هک دننیبیما رز را یامیس

 یاهزور . تسا نییود لاح رد یشزرو نک مرگ
 شزرونامل هب هداس یلیخمدرم ار تادهانمنیا وا

 زا شب نکیل دندرگ یم ریبعت راتخم یها

 دروم نیارد امزا نفلتهلیسوبودددش واکجنک یتدم
 .دنهرک یئالاوس

 زاهیمژ نیارد ات میدما رب راتخم یوحتج رد

 - هدندادامهب جات هاگشاب ردار وایناثن . ميوشايوجوا
 امتمس راتخمهک دزیم نامرسب رکف نیا تشاد کمک

 رگا هتبلا . تساهدروآیورشززر هبوهدرک اهر ار
 نادنچ دراد تحص عوضوم ناهک ميديديم مه
 شزروهب یرامب هقالع راتخم اریز میدرک یمن بجعت

 یشژرو تاتبام هتسوبب اهنت هسن و دراد
 و تسا راکشزرو اپ كب شدوخ هکلب , دنیبیم ار
 رد تیلاضف رب ءوالع یشزرو یاهنادیمرد اهراب
 هدرکن شومارف مهار شزرو « تاعوبطم و ًامنیس
 ار راکشزرو كي مهوا یفدب كيزمف هتنلا هک تسا

 ۱ دنکیم ادت
 تک رش یارپ راتخم هک دمآ لبس فتا ناو
 نیرعت هب یسجع راکتشپاب هک تسیتدم ملیف كي رد
 مان «هممج» ثحب دروم ملیف . تساهتخادرپ سک وب
 ینادرگ راک ارنا «نایچکدق نارماک» و دراد

 یفطصم» شت:ملیف نیارد تسا زا رق راتخم .دنکیم

 نیمهب ودنکیزاب ار ایسآسکوب نامرهق «یشابلک
 تعاس ود یزور « یه شهرت رب هوالع تهج
 یبرع«یرینق» رظنریز جان هاگشاب رد موادم روط
 دوشیمانشآ سک وبیاهمیوریز هب هاگشابنیا سک وب
 اریز دنزيم ار ناشنود ريت كياب وا تقیقح رد و
 شزروزا یئامنیس تیلاعف رطاخ مه بیترت نیدب
 ملیف ن ار دوخ شقفدنأوتیم مهو دنامیمن لفاغ
 .دیامناعبایرتهتسیاش وحن هب «هعح*

 هدوب نارباسک وبیلم ميتوضع اقباسک یربنق
 رثکادح زین دراد ار راتخهیرگیبرمتسقنونکاو
 هچره ؛ هاتوک تدم نیاردات دیامنیم ار دوخ یمس
 .دنک هتخادرپ و هتخاس شقن نیا یارب ار وا رته

 نیاخساپ رد ؛ میتشاد راتحماب هک یئوکتفگ رد

 سس

 0 ان ءاگشاب دش روط ؟ 6
 1 دی وگ یم یدرک باختنا

 قالع یعناو هاگشزرو وز شزرو 4 نه ب

 ههاگشابحه ناونعو ما هک منکیع رکفو مراد
 ناراکشزرو ننا هکلب .تسب نی رفآ راختفا یناهنت
 سکدوخ موادم تانب مت ویندبیورثا هک دنتسه

 ناراکشزروهک سایعبط.دننک ی میزوریپ و راختفا
 ار راکشزروما نوچ ؛ دنشاب هک یهاگشاب ره وحع

 راحتفادوخ ناطونه و تکلمع یاریودن راددوخ رب
 ناراکشز رویه نم. دنتهمد رمبوبحم ۰ دنروآیم

 حرظعمنا رب ایهاگشاب ناوعو مراد تسود ار یعقاو
 نا بدم و نالوئم هک ميوگن دنایاما  تسد

 راس تحم و فطل نم هب تسناعقاو جات هاگشاب

 سکوت نلورف و بوحم نام ره صوصخت : دنراد

 سنوک تاهن هک ی ربنفمزیزع تسود
 ان مراودسا هکد ربیم راکب نم هب شیاههتناد

 رد روسکت كي شّتن قیقد یارجا
 ... مهدبا ر وا تامحز خساب

 «هلگ نودب رف شاهمانملمف هک هعمج ملیف رد

 تخ همآ ردا

 اوت هعمج,یلو

 حب «دنک یم هملمف !رثا یکناب اضر و هتشوت

  راتحم ۳ هنگن زیلگ «دیفم نیهب

 مار مرکو 2 ۳ دن راد تب رش او تک ء

 رتمک هب تسدنچ راتخق

 ۰ تشم خساپ . دوشیم واهب ملیف رد یزاب

 شاهمانملیفهک بن ار «رتسکاخ حبصا# كنیا وا

  اد گ راک

 یداهمتیپ

 نم ر هتشون دوخ ار
 ءاعبا نآ رد مارآ و یدرونامیاكيب
 ادیب دهان وگ یم هکنانحنآ و دزاد هار رد

 .دراد ۱ تیقف

 «ییاتفآ بت» ملیف راتخم زا هد
 ۳ شیامن هدامآ دن ولاسو ریس ینادرگ راکی

 :ع و رهورفالیل « یلیتع یضترم ملیق نا

 دنته یزاسه یواب
 رمت ای اهژور نیا راتتخم لاح ره

 :]یم ار تسرو پچ «كوح# دراد

 وتسصرفود ۱ هک یاهقالع و

 ی

 سیف  هک

 ۲ ا
 هنا لاحب یاو دزادوا هب یرایب لصم

 یاهتشم اب هعیج .ملیف رد تسا رارق

 ۱! دنوش وریوز



 یندشن شوعا رف هراتسثب ِ یگدنز
 , شن دعب لاساعا ! ییو مه , دیاوحب رحتسا

 هتیپرنهود لباقم رد« ابیزوتشز» ملیف رد یرثمهم
 هنهعب «دندليمیر» و «رپوک یراک » نوچ فورمع
 ۳ ۰ تادرسپ راهچ مدا» هب تیون نآ زادعب و تفرگ

 ثامش وا یدعب یاهتیتفوم هبیدایز رادقم هک دیسر هم

 ۳ مس ی عمر بنام لیس و در خقت «لیموت . ب ۰: لیسسا»ف هد بیس و درک د

 «تش

 «هثلنرزمرفو نتا یاهوم نآاینازوسر دادواب ر

 تلراکسا زا یمک تس هکداد ناثن ملیف نیارد

 هک ذُش بص رد دص ,یتقو نیاو تس هتشادن راهوا 3

۹ 
 نادنمرسه یزابامیسیاراهواتراکسا«یل ,نیویو»

 ۱۳ فرم تم ۰ ۰ ۹ سر دنامبددن ۳ 4
 « رکر ًابسح ۶ لباقمرداروا دمآ ابیزوناوج دراویه

 یدسنآ نيم یتوافیب تاقالم نیلوا رد . دادرارق
 ناژایپ رپودوب مسبت مود دروخرب رد ؛ دشیم سم .  ٩

 یادتکع خساپ «رک رابیج» اب حاودزا داهنشیپ هب یفورب یگدنز ءاد هک احنا زا ام دش دارت همه دوش ینامنیس هرهچ هکنیا زالبق

 نویدمار دوخ تیبوبحمو ترهش هک نازوس شناد و ملع بک هب مه تید تسن یمنا دارم زوررد تید دنتخاشیم «رثرامتیدا» ما

 دعب۰ تشادیم «فتاریروگیرگ » مانب ینادرک راک دما شیپیبسانم تیعقوم ناتسربید رد و تخادرب نیلک وربرد , ریقف هداوناخ كيرت
 ۰ ۱ ۹ هتخانشهسردم رتخدنیرتابیز, یلاس ز هقباسم كي رد دوب درگهرود هنشورف شردپ « دوشک

 یپما دش ولفود بحاص سج شرسه زاهکنیا زا م ۳

 تاصحز یفالت ات تشاذک یروگیرک و زا .تسیا + دربب رالد ۷۵ لداعم یاهزباج و دوش یکدنز « دنا رنگ یم راک زور یطایخ اپ ش
 ! دشابهدرک وحن نیابار شیاهمليف نادرگ هفغیش یردقب تیدا «دوبرو ناحیه وایارب غلم اهنا یارپ شایجنرو دردرپهمهای وا

 ۱ شراک تفرگ مممصت هک ده هزیاح نیا هتفیرف و دندیزرویم قثعمهو دیتشادمم تسود وب شوخ نازوسیارب لوا جاودز

 هاویدبلق نوچ یناهبلیفرد یزابزاسب وا هک ارچ # ت یا و4 و ۳
 ,ه ۲

 !ددرک شبیصن یلوپ بنرم دیاش : دهد هعادا-ار دومیم شس تل

 مناخ « ژابسوه نادرم . وراجنامیلک یاهفرب . نم زچهمه هک دوبهدرک دونناوواب روطنیا یگدنز اریز یم دوک شوخ نارود نارتخد همه

 وجا رحاع ۲ ناطیش عاب کوس رو قمار ۱ دوشمم هصالخ لوپ رد هباریشو بش هبارزور شنیدلاو انک لای

 یادیدناک مت رابدنچ و دیسریعفآ و هراتس ثاپ ماتم پاچ ار شیکع ناتسریبد همانلاس ثعب یدنچ تساشمودرد رپ هدنیآ هچ دنادپ هکنآ ۵

 لاس هراتس نیرتهب راکساءزیاح تفایرد 1 : ۵ ۳۹ دشيسو دما شوخ واب رتس عوضوم نیاو درک لیصحت هب هکیلاح رد وا . دشکممار اظت
 یتخیجوخ نفر ود ه ؟اجنآز و اهلاس ددرب نانکع لدم اتدوش یضار تبدا هک شرداص تسا وخیبمت شاد یاهطحل هو تا

 د وجب ناهگ ان نازوستساءا:وک , رنک گ دوز هتسمح

 هتشنخک یاهیشوخ و اهتمتو وم زاهک دید و دمآ مدرملد رد ین اعوع ش هبدج رپ و زیگناسوه مادن

 یاربدشرارق هک دمتک احنادب راک و درک ایب كروبومن

 سصوصخم ؛ تیدا دقتبئنو دق و ابن ی هاصت

۱ 

 صوصخب ۰ تساحلت هدناههچره . تي یرخ

 یگدنز رک رایج شوم درم زا یتادج زاد

 تا وتیم ییوخ ملیف رتمک رد اریزدوب هدرک تشپ واب
 ِ من و تی هم ور

 یتامنیس رسع ی امتیس ۳و سمستعب «دوبن هبتیدا ۰ دندتارو رپمم لدرد ناوج نا تخد را

 غقن دیاش ات دورب دووبلاح هب هاتوک شیامزا كم

 ۱ ار «هتقرداب ی» ینادواج و فورح+ ملبف زا یمهع

 یرامتیبهدعهک دوب یئوزرآ نياو دریگب هدهع هب

 ْ رگید تاحاصتفا و«ناگیا در *رایمر» | روا هلبار یارب هتفر دابرب ملمق هدننک هیه دما دووملاح

 ۳ کم ایم و هچره باتو بآ ار وا هراتسللس اردوخ «اراهواتلراکسا» شتن ۱

 اهیتخمدبزا ییادرگ رد دیدنعآ دوخب ] نیمح ؟تیدآ زار دمامک یکهچو دون ید ایت "ماتیت

 یارب ؛ تسن زی رک هار وهدش راتفرک اهیتحازان و ارج. تفرگن دوخب لمعهماج وزرآ نیااما
 ..دوب هنئام تاحت .ار كاپ حق شدوخ ۷ زاوا دوبهدیددایزار تیدا مچهمه ملیف هدنک هیت هک

 هک هوب هنمسزا رف نآ نامز نونکاو ؛ مک هوخ ودوب ماتم دذح زا شیهکنیانآ و , زیچ كي زح

 زا . دناشوپ لمعهمج ار دوخ چ هل , دزیرگبوا كنچ زا تلراکسا شقلهک دش بیم نیا

 هیو دروخ روآ باوخ سرق یدایز رادقع گآ لاعتیااب یلو درس هانپ «یلنیوبو» شوغآ هب و

 اما ! دئاهرب جنز و درد زا ار دوخ ات تفر رتس یرتخف یاب هک دوب هدش ثعاب ۶ وضوم سنه زاب

 تساوخیم ۰... تساوخیم نیا زاریغ ریدقت یئوک یه نیازج وا و دوش زابامنیس رهش هب مانمک
 ! تفک دوخ اهدع هکنانجمه ۰ دنامبهدئز وا دوویلاهرد دوختماقآتدم رد هرخالاب. تساوخمدن

 و ریذیلدرامس , تکش زا سپ گزوریب نیلوا ناردارب یویدوتسا یاهزاملیف زا یضعب هجوتدروم
 رواشقن گرم زا تاحن زاسب نا زوس + تلایز دمآرد ویدوتسانیا مادختسابو تفرگ رارق رثراو +

 «تفرگ هدهمب ار «درک مهاوخ هیرگ ادرف» ملیف ناژوس» هب رنزامتیدازاار وامان هک دوباجنیمه و
 ۳۳« رهاط «تور نایلیل» شقن رد .ملیف نیا رد .دنداد رصضت «دراومح

 یک دنزرد ۶ دومنیم شایراب یگدنژ جنرو درد هژات كل رتخدهکنیا یارب زن راو نارتاربیویدوتسا

 .دوبنازوس دوخ شقن نیا« . ددرگ زوریپ یيغلتخم یاههلت: دیایتس بولطم ترهش هب دراو
 وگ زاب«مئاعب هدنژمهاوخیم» ملیف یدعب تیتفوم یاهکع یرس گی باچ هلمجزا , درگ یزیرحرط

 «ماهبرگ ارایراب» مانب فورعم یتز یکدنزهدننک هتشون اهنآ زا كيرح ریز هک وازا هلهرر هیبت ۷

 درمب موکحم شیوخ یاهژرا مغریلع هک دوپ یوم اونا و «یشنج هبذاجددحهکلم» ۹

 هئارا یریگمنچ یزاب وا شقن رد نازوس .دوشیم .دنتناوتیمن رتراو ناردارب-یویدوتسا اازاسلیف زا
 نیرته « راکسا» هزیاح هک دوبیزاب نحمح و داد هوس رگی زاب كي نازوس هک فتئال وبقب دوخب

 درکا یشسیصل! راس نز هراتس لصا نیایور! دنک یزاب و دشا هتشاد دادعتنا

 . هژیاج نابزیم . هدرک ورواب یتخشوخ لاح ودبیدا یربخ رنراو ناردارب یویدوتسا تاغیلبت
 ۱ تشفریم هکیلاح رد ؟ هدیاف هچ اما ,دوب یگرزب دوباجنیا رد و دهآرد تنوماراب یئایمک مادختساب
 شیزوررحناطرس «دنکنلاندبارو یتحفر یگدنز درک یگشیپرنه زومر نتفرگارف هب عورش هک
 هک اصنآات . توهصایم تاج رف رفتیم زورزا تشاد فوطحم دوخیا رهبه هجرت وا وافرس شوح

 زاو تفرگاج وا یاهگنچ ریز رد شدوجو یمامت تناوتروصت لباقریغ و هاتوک یتدم رد نازوس و
 . دش تیدبا یهاراحنآ 1 و _ لی کیوم

 :یوومت هدهبیملیف رد ۱۰۳۸ لاس رد
 هوخاس اب ریگناهح» راک ویاماب هک هوببا طقف وایزاب و تفرک

 تو سس



 ناتساد لماک هدرشف

 بشدب هل ثتسا یناوج رسپ رهفا

 :دنکیم فداصت داشرفسدنهم قیوعوتا
 سدنهمناتسرامیبرد ندش یرتسپ زا نو »

 تدم رد دنکیم لویق یدنزفب ار وا داشرف
  رامچ رانسرپونیم+ ریماندرب یرنسب
 قشم *تیر و دوشیم رپغ ۱ قشام هف»

 هباپپم همادا
 روط هاشرسش سادنهم رسسف رگ

 یم و4 وه رپ هف ریما + «گادوعان

 رسهسمم دعب یتدم.دوخیم هسن طه
 ردعس یاقاماب یقیسرح متعم

 وام یردفص هدروآیم هابی]» شرتخد

 دوشیم زیوالکوا اب ریما اما ةوشیم "بید

 قشمزا عالطا زاسپ هاشرف سدنهم
 اضاق و دوریم ونیم هناخهپ ریما و ونج

 ردلاوخ سردب ریما «6حیف یاب ۶

 زاو هوخ فرصت يا قعم زا دحدپ هل

 دنک اف و ار ریما هک مداوتيم "یخ

 و می

 ءنکیم هدافتسا تصرف زا وی

 نلادنز و یلاد ملا 9 یر

 اوت هب لاسرزتدمیارب هک هرع
 دوشم اتعر نیاز صعتم

 زرقتم ز

 جام يبا هعااا _ت 6

 هو

 ادیبیکاننردوزیکتامغ تشونرس وتیم
 شبارب ندوبن و ندوب رگید ۰. دوب هرگ
 یارب هک یلارجام .تشادن یفرف چیه
 و حلب نانچنآ « دوب هتسویپ عوفوب وا
 ریز درکیم سح ونیم هک + دون راوگاب

 دهدیم ناج دراد ارجاع نیا ینیکنس

 ی رنک یولج سیلپ لیبمو یتقد

 ار زرببرفو هرهز « ونیم درک فلوت
 یبقح زا سب و دعترب یرتمل# لخاس

 دننادلیکشنار مالف لتق هدنورپ ارجاع را
 زوراتاهنآ رفن هس ره تشادزاب رونسد و
 یتالاوئسرباربوث ونیم + دش رداص هاگداد

 ناشاطقف .دشيم وا زا سرپزاب طسوت هک
 .دیوگبتسئاوتیم هچ وا رخآ . تخی ریم

 هدش هنز دنبتسد شپاهتسدب لتاف كب
 معی رد رتخد ره ونیم یاچب رگا . دوب
 لبافریفویناهگانماداح نیازا « دوب هک

 رد هاگچپ هونیم .. دشیم هوش روص
 ارحامندیدو ندینش ناونو با شیئدیر
 یشدوخهک الاح و تشادن ار زیکنامف یاه
 زیکنا مفو مل یارحاع تب یلصا روحع

 یرتسکاخ نز مود صف
 رافص . م هتشوا

 و تحارا همه زا شیب دوب هتفرگ دارف
 ینونافلحارم ماجنا زا یب . دون نابرگ

 ءهرعزو ونیم « هاگداد زور ندیسرارف ۲

 ینادنز اد واودنورب نانز هاگتسادن هبار

 و ءرهز تاراهظااب ژربیرف اما ._دندرک
 .. دش دازا وئیم

 هدندرب نانز نادنز هب ار ونیم یتفد
 زادعبنآ زا .. دوبلانمف رهظ ژادعب كي

 ماکنهبو زیئاپ ماگنهب دوشیم هک یناهرهظ
 یوت .درک اشامن درز یاهگرب شزیر

 « ینانز زا دوب رب .. دوب غولش نادنر
 وریب ۰. دندوب هدش راتفرگ یعونب كيره

 دندوبیطافمهرد تشزو لگشوحد ناوج
 ناشیاهوژرآ و راتفک « اهفرح اهنز نیا
 دناش ونیمو تشاد هلصاف رگیدکب اب
 :ایاهتشلگ اب هک « دون یرتخد اهئن

 ریو مارآا یحور اب و ساسح ییلف اب
 دورودوب هنشالگ نادنژ نباب مدق هرطاخ
 هجوتبلج دوز یلیخ نانز نادنژ هبونیم
 بلا زور هود ژادمب هکیروطن .درک
 ءدندشیم عمج وا درگادرگ نز ناینادنز

 هچیاربو ۱ رچهک دندرکیم لاوتس وا را
 ردقنآ وئیم اما . تسا هدانفا لادنز هب
 نادشیمن شیود هک هنشاد ایح و مرش
 تسا هتشذگوارب هکاریموشو خلل_میافو
 ونیم یارب نادنز طیحم . درواب نابزرب

 ..ک پش .دوب هاندردو زیگنا میغ یلیخ
 یوتار ایئد یاهبهابس مامت راکنا دشیم

 یرابکرعتوکس.دنتخبریم ناینادنز لولس
 رجو تفرگیم ار ۱ز نادنژ هطوحم مام
 یادص نادنز ناناهگن یاهماک یادص
 دیسریمن شوگب یرگید

 دروم رتخد ونیم هک دیشکن یلوط

 موصعع هرهچ . دش یتادنز نانر دامتعا

 وا یوسب ار نارکید وا یلایور توکس و

 یناهن ززایکیاهزور زا یثب رد درک پلج

 لاسو نسو .دیکلبیم وا ریو رود دایژ هک
 تسشنلد درد «ب وااب تشادن مه یدابز
 شمساهک نز نیا ۰ دز فرح شیگدنز زاو
 تسا ناجیهال لها تفگیم دوب اخبلژ
 دوح هب ار وا هتساوخیم روزب شرهوش

 رادلوب قیرظنبازاو دهد تداع یشورف

 شرهوش و اخیلز نیب تهج نیمه هدوش
 ءا رهوش هک بشکب و هدانفا فالتخا

 وا دبدش عازن كب رد هدمآ هناخب تسم

 . تسا هدناسر لتقب ار
 تفوره .تشاد نادجو پالع اخیلز

 ار شرهوش نینوخ هرهچ « دزیم فرح
 هناخزیشآ راک ه کیاهرهچ نروآیم داین
 تهج نیمهب .. دوب هدیرد مه ا ارثآ

 دشيمراچد يئآ نونجب تاقوا يهاگاخيلز
 تخاسیمدوخیبدوخ زااروا لایخد مهوو

 اخلز نیگهوبنا تشوئنرس زا ونیم
 تقیقحردونیم اما .. دمآ شنامشچب كشا

 یماگائا وا .. تسبرگیم شدوخ یارب

 سدوخ.دوب هدش وربور یگدنز دن یبیجع

 ارنآ سکچیه دنک فیرمت یسک یارب اد
 یگدنزيباقوممه اما .. درک دهاوخت رواب
 نانز . تشلگم یضحم تتیقح رد وا

 یتارطاخ ..دنراد یدابز تارطاخ یتادنز
 دناوتیم اههداولاخ یارب مادک ره هک
 ردیلاهمدآ اب ونیم . دشاب یتربع سرت

 بورف و عوراط هک دوب هدش انشا نادنر

 یاه زاب.دوب تواعت یب ناشیارن .دیشروخ

 ناشهنانزسح فالخرب هکدون هدش انشآ
 كلشر دندوب توافتیو بلتلایسف یلیخ

 ردنامر تشذگ ار یتوافتیب نیا هک دوبن

 هد لتاق ناونع ارونیم یتقو ۵
 ود ایند مامت .دندرب نان زنادنز

 ...دشهایس وكاب زات وا رظن

 امیس هراتس - ۱6۰ هرامش بت ۳۰ هحفص ۲]

 دوب هدروا دوجوب اهنآ
 رک زابارناشلدهرفس رگا ینادنز یاهنژ

 یجرمو دبآ ی مرد تکر حب تارطاخ هوک
 رع رانک رد نیریشو ْخلت یاه هبعق زا

 ابو بوخ یونیم نامه مه

 یارب .یتفو هک یلونیم
 دش هریخ ریما نامشچ
 شیناشیبرب موش قرع
 وناع و تشاد بلق هک ینونیم

 اش ترضح رهطم مرح رنو
 هب , دوب هتخاد رب اینو زار هب

 رغالاحوتیماما .. ذوب هداد یرادافو

 هلصاف دوخ هتشذگ زاو تارطاخ زا ءار

 س اونم هنوکچ وا یتسار . دوب هتفرگ

 ناربج ار هتشذگ یلالق و بوخ یاهژور
 وا یارب شاهینا ره هک یئاهزور . دنک

 رسا یاهقرح زونه . دوب یگدنز كي
 یناهقرح درکیم ا!دص وئیم شوگ
 اونم هدب لوق «ونیع» تفکیم ریما هک
 وه وتیم *. مریمیموتیب نم .. یراذن
 مجاهنتسناوتیمهنوکچ اها.دوب قشاع مه

 یاتسم ,د رسزورنآ ددار یردفص یاقآ
 ذک سنومارف دمآ وا كمکي ریما هک

 بگرد نینوخ هرهچ تسناوتیم هنوکچ
 داب زا دون هدرک زواحت وان هک ار مالغ

 هد دوخ لولس ی ونیم پشنآ دریب

 ات . تساد یشرن تشحو .درگ رکق

 تفکم هک دیچیپیم ششوگ رد هرهز
 ویم ستوگرن ادص نیا «یتسه لئافوت»ا

 تشاد یکانتشحوو زیگنا بعر نیت
 سارهد میبو هرهلد و سرن جوم مکم ک
 تفر جیگ شرس . درگ هال وئیم لد رد

 ؛ دیشک داب رف ناهگانو

 نم مس لئاف نم .. هن ؛ هث

 , مهاتکس

 اه

 نامه

۳ 

 ن.دومام هاگادوخان كایرف نیا لایثدب

 !یکی.. دندبود وا لولس یوسب نادنز
 ؛ دیسرب اهنآ

 . هدش یيچ -

 بتردیاههناد.دون هدش تکاس ونیم

 شنامشچودوب هتسشن شیناشیپ یور گرع
 دوب كشاب هتشفآ هشیمه لثم

 ونیم زا اددجم نیرومام زا یکی
 : درک لاوئس

 دن دمشکدابرفارج .. ملاخ هدش یچ

 مارا و درک اهنآ هب یهاگن وئیم



 ؛ تفگو دز ؟دبع ار وا مرکا ایا دی

 . اتسباو ونیه - . مدش امش محازم هک :

 مارا دعب ۰ داتسیا شیاج ود ونیم هکنیا سب نیرومام .. هدش
 دوخسحیبد سریب یاهمدف ابو تشگرب !دوا هداتفین یفافتا هش ل

 تشادنیفرح چیه . دما اههلیم تشپ هب . دنتسب ار
 مرکا.دوبیکمشع ناغ دومحم . دنزب هک -ریق و دایس مق 8
 یرتشیبتفاط کا اما .دوب تحاران مه نب رتکاندردو نیرتدب دیاش . د

 دیسرپ . تشاد تالیخو ماهواریسا دون

+ 

 یدرک وراکشبا ارچ « ونیم - رادیبحبص ان ونیم . دوب هدش
 ونیم تافالمب الصا هک ناخ دومحم یریشقفاودیمن رحس هدیپس ی

 تحارانتدشب هئداح نیا زاو دوب هدماین یسفنوم «دش هدید لول

 :تفگ و درک زاب نابز « دوب . ناباپ معحو یر
 نبرخایارپان ماهدمآ طنف ؛ ونیه - هناحصشارب یتقو .. بس ۱

 یارب وت « منیب ار اهداز رهاوخ راب : تفگ هثاحیه

 غادمدریسک اجکره .. یتشادن وربآ ام مدادپن منکیم يح «
 دوخیب . تسا ميناثيب یور وت یمائدب
 ..دوتحارا ول تسد زا زربیرف هک دوبن

 ون زا تفوچیه و دشیع لال منابز شاک
 ینک یگدلز ام اب هک متساوخیمن

 :تفگدوبهدروآ هناحبص شپارب ۲

 كشزپ ۲. مهدیم عالطا نیرومام
 لبف اما . دیايب امش تافالمب
 شیاهفرح همادا رد ناخ دومحم رد دبایب ناتسرامیب كخزپ

 : تگ هطوحمبناپنادنز ان دندرکزاب ۱
 رظاخبطقف .. میریم رهش نیازا ام - تبحصمهرکیدکی یاب اهن

 یارجام میناوتب هکنیا رظاخب طقف .. ون یلیخ دننامب اهلت رگا +
 شومارف یدروآ دوجوت وتهک اریکاندرد هک شاکیا اما , دنبآیم

 « مینک میجفهنحص نآاب ونیم و
 تشادشایئاد یاهفرحندینش اب ونیم لولسزاونیم یتفو هکارج دشیب

 .دوب هدش مف زا رب شدوجو.. .دیکرتیم داتفاوهنادن زرد ناهگان ۱

 : درکیمهیرگ تشاد یئاد نز « یرآ .تسا هدرک یشکد وخ اف
 فرح و دیاشکب ناز تساوخ وئیم هتشک ار شرهوش هک ۲۳۶,

 هانکیب نم ادخب دیوگی تساوخ .. دنزب هتشکار شدوخ هودناو مع طرف ز

 سرسمه تسد ناخدوهحب اما .. مته هچرابكب هک ار اخیلز دج

 اب اد ونیمو دش رود وا زاو تفرع ور شلولس زا دندوب 2

 ۰ تشالگ اهنت یتحاراو مق ایندکی ابو تير

 وی رسرب تكتب لثم ناخ دومحم هک ینز دلرمب كئر یب و تام
 "۰ دوب یتخبدب هچره . دوب هدما دورف .. تسیرگت دون هدرک لد درد

 وه ۰: دوب مقآ هچاره از شورت دوخ ابو در
 کلعن * یتونیم .. دوب ونیم یارب طحف یبیجعهلول واخیلر هرم . د

 ۳ ۰ دلدرکس شباتس اروا همه ونیم اما . تخیکتارب و

 یدوص یولج ار شیاهتس وئیم ءدس هدناوخارف رتکد دزآ ه

 » کشگرپ ۳1 لولس لخادبو تفرع یاربانداد روتسد وا هنیامم 1 ۲
 یسکهچبوا رخآ .دهايمردابزاتشاد رکید هم 9
 هدناد اروا همه .. درب هانب تناوتم ستیرتسب نادنزناتسرامیب دوو ۳
 .دوب هدش سکییو هانی ۱ رادوجنرد رتفیعض زورب زور 5
 * ی ۰ وب ءدرکیم رکف ریما هب تبع 1

 دوخاب.دوخیلاد نزویئاد هیو شر
 دوش دازآ نادنز زا رگا هک

 سدوخ اب .دوش ورپور اهنآ اب 4
 علطم ارجام نيا زا ریما رگا

 شیاهایورغاک اب! .درک دهاوخ ۱
 اد وا مهزاب ایآ .. تخیر دهاوخ در

 تسناوتیماجکدمآیم نوریب نادنز زا رک
 نيآ نایم رد اهتتو كن رتخدکب ؟ دورب
 1 دنکب دناوتیم راکچ مدا همه

 ادنز رد ونیم درس یاهبشو اهزور
 ههجنپ نزاب زورکی هکنبا « « تشذعیم

 . دش انشآ نیهم مساب یاهلاس
 وا.درکیم ینابرهم وئیمب یلیخ نیهم

۳ 

 سا وااب مکمک ونیم . دادیم یرادلد هر _ ۰ تشاد داهاوخ تسود

 "درگ - درک تداع شیاهفرحب و تفرع  ناتسرامیب رد ونیم هک هتفهگپ زا یپ
 هد یزوسلد یور را هک تسوا دف و دش ضخرم اجنآ زا دوب یرتسب نادنز

 /ا ونیم ژورکب . دنزیم فرح وااب یراوخ

 : دیسرپوا
 .موشبدازآ نم هک تسا نکمم ینعپ -

 ؛تفگو داد یرادلد اد وا نیهم

 ون هاگداد تبون یتفو شاب نتمطم -
 دریگیمرا رقیسررب دروم ول هدنورب سس

 عتسینون رصقم نوچ . یوشیم دازآ ونو
 ۰ گاهداد ماجنا دمع لنف و

 "رسد دوب یاهداتفا اج نز هع نیهم

 نامهرد . تشگزاب دوخ لولس هب هرابوت
 یناقالسداد عالطاوابنادنز نابهگن زود

 یسکهچ ینعب . درک بجعت ونیم . دران
 یاهمدف اب . دوب هدمآ وا تافالم یارب

 زاهگان .تفر تافالم نلاس هب ناژرل
 دنرادود ره هک دیدار مرکاو ناخدومجم
 اهنآ یتفو ونیم . .دنکیم هراظ اد ها

 ناهگانوتخادنا نیئاپ اد شرس دید ار
 ددرک زاب دوخ لولس لخادپ هک تشکرم

 سس

 هاگچیه دوب هدیشچ دایز اد راگزور مرکو
 هناهبهشيمه و دزیمن یفرح دوخ مرچ زا
 اد دوح تپوه ات دروآیم یفلتخم یاه
 اب هشيمه اما .درادب یفخم ونیم زا
 شقن وئیم یارب ان درکیم یمس شباهفرح
 رداع زا رتژوسلد هیادو نابرهم نام كي
 هدوب قاب و قدابم هک ونیمو دنک یزاب ار
 مامئد دش وا یاهفرح ریسا دوز یلیخ
 درکیب فیرعت وا یارب ار دوخ «تشدج

 سد اهنت ونیم هک دیمهف یتفو نیهع
 ,درادیماح كيب یبیجع زایئو تسا هانب
 ۶ تفگک

 نیاژا السا دیابل ون « ناج ونیم _

 هچ هب اهمنآ سپ . یشاب تحاران تباب
 تفورع . مدرمل هکنع .. دنروخیم درد
 مدوخ شییایپ یدمآ نوریب نادنز زا
 مع هناخ ربمک مهدیم لوق تهب نم
  ینک یگدنز تجار

 راوهیما یمک فرح نبا ندینشاب ونیم
 هانپ واب هک دوب یسک نیلوا نیا . دش

 دزیم فرح شیارب هدنیآ زاو دادیم
 وئیم هاگداد هکنیا زا لبف هتفهکی

 « دش داژا نادنز زا نیهم دوش مورش

 هناخیناشن دوشب داژآ هکنیا زا لبق اما
 : تهگو داد وتیع هب ار دوخ

 نم شیپ هب یدش سشخرم تفوره

 امتح ون تافالم یارب نم نمض رد . ایب
 وئیم * نیهع ندش دازآ زا سپ همیآیم
 الاح وج . درک یلاهنن ساسحا رتشیب
 ۲ رحعو راوخمغ ا دوبن سکچیه رگید

 دشاب وا رارسا

 « نادنز طایح رد ونیم ه ورک

 [ارسیرومام « دوب هتسشن اهنت و نیکمغ
 :دش عورش وا هاگداد هک ؛تفگ ودمآ وا

 دوربهاگدادب تاحیضوت یادا یارب دبابو
 زا« دوب هتفرت هاگدادب لاحب ا هک وئپم

 رودان داتسیایم تاضف لباقم دیاب هکننا

 شندب « دوش تواضف وا تشورس هراب
 + دیزرل

 دراد همادا ۲7

 امنیس .هراتس - ۱4۰ هرامش - ۳۱ هحفص ۲7



 هراد رد یقبقحت و
 ...راکساهچخت زات

 عماح بلطمتاب

 ۵ ی ی ۲

۸ 

 ۱۵۳۲ متشه لاس
 درییگیم ناکسا بّقل همسجم

 یمداک آ یلالهمسجم نایع نيا رد :.
 بحام دنیم بها هزیاج ناونما ۵

 .. راکسا : دوشیم مه ناونع
 دنوشیمیدم رفن هس نآ لایئدبو ح ٌز هس نآ 3
 باختناهمسجم نا یارب اد داکسا (ا

 اعفاومت تسیز مولعم مه زونه و دناهدرک
 یسک هچ ابو دراد تحص كيمادک یاهدا
 ؟تساهدرک رایتخا نآ یارب یبقل نینچ

 رطاخب هک دیوکیع و تسا نایهدم زا یکب

 «سریبراکسا» شیوعع هبیسچم تهایت
 تسا هداد همسجم نیا هب ای راکسا مان

 زا .دیوگیم هکتسالایکسلوکسا یندیس»*

 لاسرد «؟یشکیمراکیسزاکسا» كوجیود
 باطتا هزیاج نیا یارب داکسا مات ۶
 : . تسا هدرک

 «ییویدتب»مناخ نایعلم زا موس رفن
 یور زا راکسا مان هک دیوکیم وا و تس
 نوسلست داکسا نومراه» شرهوش ما
 همسجم نیا کارب ۱٩۳۱ لاس رد «دوبنوج
 . تسا هدرک رایتخا

 هکتسیت مولعم اقیفد زونه لاح رهب

 هدشراکسا هب بقلم یمداکآ هزیاج هنوکج
 هزیاچ نیا مراهچ لاس زادعب ات اما

 زاهک دشیم هدناوخ یلالط همسجم (ماتب
 .دش فورعع راکسا هب لاس نبا

 ردعکر اکسا هرود نیمتشه تقایض دن
 تواضفیارب ۱۹۳ لاس جدام مجنپ خیرلت
 روم تلیب لته دد ۱۹۳6 لاس یامنیس

 هب دیدج هژاو كب < ددرکیم داژترب
 هفانا دزویلاه یلامنیس تافل *دومجم
 هب احالطبماد قوعم هزیاج . دوشم

 رد دیابیم « دشیم گاللا یاهزباج
 رطاخب یمداکآ و دشیم ادها شیب هدود
 دنمرنه هب ارثآ ریخان لاسکی اپ یئوجلد

 ماخدروم رد نياو درکیم ادها رظ دروم
 هک یمداکآ و دوشیم ارجا «سیوید تپ»

 لاس رد یمومع راکفا تواضف مغریغ
 رطاخب دوب هتشالگ رانک ار وا هتشط

 ار وا هرود نیا رد دوخ یرهمیب ناربج
 ناونمب «هانرطخ» ملیف رد یزاب رطاخب

 راسکساو باقتنا لاس هدیزگرب هراتس
 1دسفا وا هب ار لاس نُز رگبزاب نب رتهب
 رمانیاهب زین دوخ «یبوبد تب» , دنکیم

 ۲ دیوگیم و دراد یهاگآ
 زا دهاوخیم هناهپ نيااب یمداکآ -

 یزابمنادیسکتوج .دشاب هدرک یلوجلد نم
 سبلآ » ملیف رد «ندوبپیه نیرت#۷ مناخ
 اسا«دوبنمراک زا رتهب بنارمب «زمادآ

 یاهدیقعنینچ یمداکآ تاضف .هکنبا لثم
 دن ایاب

 هرود ونک «سیوپد تپل لاح رهب
 یکسبمه»ملیفردواناشخ رد یزاب هتشذت

 رد دونهدش هتفرگ هدپدا «یرشب یاه

 دوتیمراکسا دخا هب قفرم هرود نیمتشه

 وا لماک دوطب دناوتیمن هژیاج نیا اما
 . دروآ رد یتحارا زا ار

 امسردار دوخ راک هک «سبوید تب»

 اعئیم هرات تب ۱۵۰ هزامش ت ۳۳ هحضص 0

 ی ساک ۲ رزم

 اه. ؟

 عورشدب رهاوخ » ملیفاا ۲ لاس زا

 هسج هک تسنادیم اقیقد « دوب هدرک

 دوشیم هتخانش دوز یلیخ وا .دهاوخیم

 واسز یپیت ندوب اراد رب هواع نوچ
 و هعلاطم هب ءاکبا اب زین وا راک عوبطم

 یاروم ناجكيتامارد هسردم رد لیبعحت
 یروطبو دراد هداملاقوف یتیفیک نسردنا
 رگید رابکی ۲۸ لاس رد دید میهاوخ هک

 هراتس ماتمب وا «لبازج» ملیف اب زین
 تب ۷ , دوشیم باختتا لاس هدیزگرب
 دوویلاه یارب امنیس دد «سیوید
 هدشیمینیبشیپهک دوب نآ زارت یاهفرح
 هداعلاقوفیدح یرگنزاب راکب وا یکتسبلد
 هماداهرود جنپ اتاردوع یراکیهو تشاد
 یبرتکآكي ناونعب ار وا امنیسو دهدیم
 نامز ات شیاه یناوج نامز زا دارزب
 , تشاد دهاوخ دایب شیگدروخلاس

+۰ 
 یئابقر لباقم دد «نلکال كم دوتکیو»

 «نوتالزلراچا و «لبیک درالک » نوچه
 ردشروشا ملیفد ده «نوتتوشنارف» د
 هب قفوم « دنراد یزاب «یتنوب یتشک
 درم رگیزاب نیرتهب راکسا هزیاج تفایرد
 تس زا اد ذوخ هزیاچ و دوشیمل اس
 اکیرمایئامنیس هلرزب نادرگراک «ثیفبرت»

 . دریکیم
 دوخ هب هرود نيا رد هک دنامن هتفگن

 ادهایراختفا هزیاج كب زین «ثیفبرگ»
 . دننکیم

 نارگیزاب هلمج زا «نلگالثم روتکیو»
 رد رتشیبلک دوب اکبرمآ یاهنیس كيبین

 بحاص نادرتراک «دروف ناج» یاهملیف
 ار دوخ هزناج نیا و هدشيم رهاق مان

 ناج«نیچ ربخا ملیف ود یزاب رطاخب زین
 یدودممدراومهلمج زا نیا و تفرگ دروف
 رطاخبنوچدوب لوا شفت رادهدهع هکدوب
 ردرتشیب تشاد هک یمصاخ پیئو كيزبف
 راک هلمج زا و دشیم رهاظ مود یاه شقن
 یادص»یاهملیفزا ناوتیم وا بوخ یاه

 [ردتیردیرتخد « نمراک یاهقشه « هداج
 زاسرس « دباوخیم سیراپ هک یتاعز

 دوم داب «مارآدرم « درز یاهفرح
 ی

 . نیمراهچ یارب *ینسید تتاود
 " نبا و دریکیم راکسا هزیاج یب ددیب

 . دنوشیم هناهب وا نوتراک یاهملیف زین

 سارا هرود نیا تیقفوم نیرتگدزب

 رج راهچ اب «نیچربغ» ملیف بیه
 زلاوج «دروف ناج» ملیف نیا و دوشیم
 نادرگراک نیرتهب « درم رگیزابنیرتهب
 ار ویرانس نیرتهبو نتم یقیسوع نیرتهب
 ۰ لباقم رد اما - دنکیم تفایرد

 ۴ رد شروش» هب لاس ملیف نیرتهب

 یکب ودریکیم قلعت دیول كنارف «یتنوب
 رشاوج شخب هوحن هدایون نیرضاح

 نارواد تئیه منک ی م رکف نم : دبوکیم

 «نیسجربخ)» ملیف ربخانع و پناوج امت

 ار ملیف دوخ یانثتساب دندیدنسپ ار

 ثیاب بش نیا رد «ییوبد تب»

 نوجد ریگ ردیدیدش ثحبورچ هک دوشیم

 د یمسر سابل یکمه هک نارگید فالخرب

 سابل اب وا دناهدیشوپ بش صوصخم

 مسا رم نیا رد یجنرطش هداس رایسب

 تفاب ردعقومسابل نامه بو دوشیه رضاح

 دریگیم رارق ناساکع لباقم رد هزیاج
 دافتنا بلاطم هک دوشیم ثعاب رما نیا

 دوش هتشون تاعوبطم رد یزیمآ

 ,دیفنیدقتنم نیلوا یارب هتدویوین رود

 راکسا كبس هبو دنهدیم لیکشت یعمجم
 دنزادرپیمهتشلگ لاس یامنیس یسررب هب

 دننک ابها یزئاوج اه نیرتهب هب ات

 بیصنادرویوپن ملیفنیدقتنم هزیاج نیلوا

 د دوشيم دروف ناج «نیچربخ » ملیق

 نیرتهبزئاوج «نوتال زلراچ» و وبراگانرگ

 دننکیمتفای ردار لاس درمو نز نارگیزاب

 نب رتهبصیخشتنیااب زیت «دروق ناج»
 نسا و دوشیم هتخانش لاس نادرگراک

 ملف نیدقتنم عمجم هک تسا دروم اهنت

 «دیقعمه نآ یروادو یمداکآ اب دروبون

 دابمس رظن فالتخ|(ون راگاترگ» دروم رد

 ناونمب یتح اد وا یمداکآ نوچ تسا

 نیدنتماما - دوبهدرکت باختن) مه كزجات
 وا هک دنهدیم صیخشت هارویوین ملیف

 گالتخاعوننیا .تسا لاس هراتس نیرتهب

 یس یط ردو تسا یقاب مه زونه رظن
 نیدقتنم ۱۹6۲ لاس .د رابکی طقفل اس

 مه یمناکآ یرواد اب هترویوین ملیق
 ۲۸٩۱لاس رد لباقع ردو دناهدوب هدیقع

 دوب ربافم یلکب جیاتن

1۰ 

 یتشکرد شروش : لاس ملیف نیرتهب 8
 یتنوب

 اوزتم)

 نلگالكامروتکیو : درم رگیزاب نیرتهب 8

 (نیچ ربخ)
 ییوید تب: نز رکیزاب نیرتهب 8

 دان رطخ)

 دروف ناج : نادرگراک نیرتهب 8

 «نیچ ربخ)



 حلاص - م نودیرف :

 كب رد انیسن هک یفلتخم یاه عارتفا هپ
 .مینکب رکف ؛ دنتفریم شیب فلتخم یاه هار ر

 هداتتساوعشک ۰ ۰۷۱۸۲ ۰یاهلاسنیبام هک

 کت و یگدنز خرچ بلاق رد یبوکسوب ورتسا هی

 د نینچمه . دش لیمکت و دیسر رم هب
 دریا دوخ لماک نارود وداج غارچ اه

 كب ناونعت داوید یورب اه ربوعت نتخادنا د

 نایمرد ودشیم یناباش یاه هدافتسا دونکژب

 وتفهب اهسب * دش عارتفا یناروک
 نونکا هک را) یبردیپ یفارتوتف و یاهقاطل

 لب یارب مهنآ دهدیم (اجنا یدادربملیق

 د كیدزن دنکبم هولج یمیبط یلیخ اهیارب و

 هدرتهس نیا مافدا و یگتسویپ مهنآ و هند :

 ۰ تسا هدوب اه

 هدشهدیشک هار نیا ردنونک ات هک یلاه تمح

 انبیاربهک دندنامیم ینامتخاس یاه كتس هل

 رگیذترابعب اب « تردق رپ و دلرزب نامتخاس كب
 ربرهب دروم ؛ امنیس تعنص و ملیف نامتخا

 ؛دوبشیب رد فده كي رگید الاح دنریگیم را

 زا ادج هدیدپ هس نيا ان دنوش هتشاذ۶ مه و

 . دندنویپ مه(
 تسناوتیم مدآ رکبد الاح ميناديم هکیروطنامه

 تسناوتیم نینچمهو دنکیکعنم داویدیوربار .
 شامزا اما دروایب دوجوب ار ییوکسوبورتسا

 هکهدیدپ ون نياات دوب هدیسم ماجناب نون ۶
 سویبمهاب دنتسه یقارکوت امنیس یلصا ياه

 ۰ دندوب هجیتن یب هتیلاو زیجا رایسب دن
 یکلسرجان نادرم هک تسا یتفعش یسب یاج

 اشوکهشیمه و دنتشاد دوجو خیرات نارود ماه

 هکاجلا ان زیمآ تیففوم یاه عارتخا زا هک دندوب
 نآ ۳ دندوب هتسناوتت دننکب یریگ هرهب تشاب ناکما

 دنبامن یلوج دوس یلاههدیدپ نینچ زا نامر

 هباسیاه ریوصت « هدش یشاقن تکرح تایئزج
 كمکب هک یناه شیامن «اماروید « یکیناکمرتاث «یا

 ریوصت داجیا صومخب و دشيم هداد ار وکسبا !رهاک

 دنتسناوتیمار اه نيا مامت « وداج ارج اب دولاهم یاه
 هتفگتسارتهب ابو دنهدب ناشم نارگاشامن زا یهورگ هب

 دنهدب شبامن یهورت ابیرقت هک دوش
 یکنرف یاه همج لثم رگید یام عارتخا نینچمه دو
 هشيمهز پوکسوتم «ینهداج یاهلبط و یگدنز خرچ
 رد شیاملب رفل كي يا رب ار اهآ دشیع

 تر وس ار اهن

 دروا

 یکسویپمهب زیچ كيهليسوب اهعارتخا نیا همه
 ویورتسا یعقاو تکرح و دوب (تکرح)

 عارتخارباس و یلدنز نرچ بلاف رد .دشيم ار یبوکس
 «دندوب هدش هتخاس نآ ساساو هیاپ یود را هک یلاه

 نیاهک ذوب هدما شیپ رکف نيا الاحو دید مدچب یبوخب
 شب امنلثم هدننکمرگ رس «چب زاب وبلاج و رثا رب هدیدب

 مونا و دنتشاد

 پسالب شرب شبامن اب و صاقر كب هدنز یاهربوسن

 اشامتزادارزب هورگ كابردزین اد یلاه زبج نینح رنو

 همه زا رتکیدزن یزبح هچ , دنرواب رد شام نارگ

 «هدسز یاه ریوصت) هک هدیا نیا زحدوب فده نیا هب

 دنوشب رهاظ وداج غارج زیمآ رحس داوبد یورب

 ۱۲۹۳ لاس زا تساهدش هتسفگ هکیروطنامه

 اما دنتشاد دوحو وداج غارج داد تکرح یاه رب ومت

 هکاریز دنراد قلعت یفارگوت امنیس هب اه تکرح نيا

 یاهریلداب نشخرچ تکرح لثم یعیبط تکرح كي اهنآ
 یلاحرذ دندادیم ناشن « ارنآ ریظن و یداب بایسا كي

 مندادراک ورس یبوکسوب ورتسا تکرح اب اجنیا رد ام هک

 غارچ «اب ( یئدنز خرج) پوکسوبورتسا یتتمه و
 یفارگوتامنیس تشذگرس ردیمهم رایسب لصف ؛ وداح
 , تسا

 .و,ت) مان یسیلکا عرتخم كي ۱۸۲۳ لاسرد

 عارتخا یگدنز خرچ - دوتکژورپ - هاگتسن كب (رولبات
 دوسفورپ یعارتخا یکدتز خرچ وا هک تروصنیدب درک
 رادربوص لکش هرباد هجتص كلب زا هکار (رفماتش»

 ی

 یکسوتالکسا هدنز زا یربواعت]
 ۱ .درگیرادریسکع«روخقرو یاهباتک» یاربهک

 | ندیدیارب اهفاکش نآ یور هک رگید هریاد هحفصزاو
 ۱ رادفاکش هرباد نناو درک هدافتسا «دندوب هدش داجبا

 ارنآ دشیم هک تقشادع راک یمحم هدب تشب رد ار
 هتخاس یهاکتسد نینچ اعقاو هک نيا هتبلا . دناخرج
 سانسسشان ام یارب تسا هتفرگ رارق هدافتسا درومو
 یدوثل د حرشلک تسا نيا میلادیم ام هجئآ تسا

 ۱ هحفص ردهیقب

 تالاقم هعلاطماد
 رب زاب «یرادربملیف»

 هتشزنیا یاهمیو

 . دی وش انشآ
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 امنیس هزاتس بس ۱4۰ هرامش - ۳۳ هحفص ۲)



 مياربیتصرف تقو ره و تسا سم موج
 هتِلا هک موریمدووبلاه هپ دبای شب
 دلار) مزیرع تسود نامهم زی هنمغ
 كسب زا دعب . مته (نوسدو
 دلار هزور هناش راهچینارذگشوح
 دو هتفر ترفاس یراد ریعلیف یار

 سدنان رفهک مدوبهناحصص فرص لوفشم
 میارب ار نفلت وا یکیزکم تهدخشیپ
 . دروآ

 رگیدرابکب هک ینابیز رتخد (یاف)

 نسم زا متشاد دروخرب وا اب مه
 ۹ ارم وا . مور ی عتاقالبب تسا وخ

 هدننک هيهت لوغ كب (كیبا) یتراپ
 درب دوولاه ینوب ریولت یون و هلی
 نوش سولراک نسح اب اجنآ ردو
 .مدش انشآ (تف ناف) یوش فو رعم

 هک درک و ی
 ینک رباحفصیاه زا _سولر
 ءض یاه ی ات دریگیع هوخر

 ةب ننچمه و دنک فورعم وش ردار
 تفلک ندرگ راهچ كمکبیوق لامتحا
 برا ار ناوج سس ود شظفاحم
 تسا هتشک ار اهنآ مهصس و هداد
 میم دو ؛نم صصخت هثسه لت

 و منک اوسر ار سولراک . متفرگ
 تاقالمب ومنشواهرابرد قبقحت لوعشم
 هب (یروتسادا) مراگنربخ تسود
 . متفر (هتسلاگ دوویلاه) همانرور

۱۰ 
 ینراپ كب مه زاب وش زادعب ادرف-

 , داد دنهاوخ

 بشادرف هکنبا صوصخب : اتثمطم -

 یاه یگزیوزا هک دش دهاوخ هداد ینراب

 مهون یهاوخیم .تسا دادروخرب یصاخ
 ۲ یورب اجنا هب

 منیبب«مراد لیم یلیخ نم « هلب -

 .درنکیم هچاجنآ ردمک
 دوخ هارمهب ار ون نم بوخ رایسپ -

 تجارانوتخاکدب :وتب .رکا اما درب مهاوخ
 . راذگننم ریصقت یدش

 : متفگ د مدز دنخبل
 مرخیم ناجب ار كسیر نیا نم -

 بشادرفیاهژیو زیج هچ متییب وکی بوخ
 ؟ تسا یتراپ نیا رد

 .دید یهاوخ ویدوتسا رد ادو فوت

 ثاب (رنداو یدنام) مانب ناوج رتخد كي
 . هداد نوریب . زیکنارب لاجنج هحفص
 نامهم هراتس ادرف وا « شتکنهآ نیلوا
 یباطم زیجهمه یتقور تسا سولراک

 : ششوک نیلوا ابوا دورب شیپ هتق
 دیشک دهاوخ ار هعرف نیرتکرزب

 هنوگچوا .دلرتخد یارب بوخ ددقچ
 ؟تسا

 شیادص هکیدوجواب ؛ هتشرف كي -

 تقیقح رد اما .تسیل بوخ مه نادنچ
 اب ادرف وا .دنادیمن یتسردب زونه یسک
 دبآ یم (سالاد) زا امییاوه

 نسم تروص یور زا یاف نامشج
 و ابیز رایسب هرظنم هجوتم و دنتفر رانکب
 روئرد (چیب وبیلام) 3 سونایفا هدنببرف
 ورتام نانچد هبد دند ثام ماف هرقن

 نم هک داد همادا شناهفرح هب هتمهآ

 مونشب ارفآ متسناونیم تمحزت
 هک مراد وزرآ كرتخد دوخ رطاخب -

 هولجقمحا .دشاب قاچ رایسب و یکیخ را

 ات دشاب شوج زا رپ مه شنروص و دن
 بوخ . دربکت رارف سولراک هجوت دروم

 زور كي ادرف میورب تسا رتهب « كناه
 تسا نم داظتنا رد راک رب

 یاهمیتشگ رب دویلاه هبام هکینامز

 هبیزیچ ندیشون یارب هک درک داهنشیپ
 تدم یارب طقف هتبلا « مورب شفامترابآ

 هةیفدوتب نیا یروجکب ابا . هتیفد جنپ

 رب هرخالاپ هکنیاا + دمآ شک تعاسکی هب
 هداتفاروث قاطا هبومدانس رف تنعل ناطیش

 , مدرک تمچارم لتم رد مدوخ
 ینفلت هملاکم نیدنچ هکنپا زا دعب

 متخادناتماسب یهاگن مدناسر (اجنا هب اد
 میمصن.دوب هتشلگ زین حبص كب زا تماس

 ادرف مهنم نوچ . مهنب شلابربرس متفرگ

 اهسیس هراتس ب ۱4۰ هرامش بس ۳ هحفس (]

 ۰ متشاد شیپ دد یراگرپ رایسب ژور كي
 نانسهوک یاه هرد رد (انیلاتناس)

 سلجنآ سول یرتمولیگتبعش رد «زنیاتناس
 لیتسا یور رهش , تسا هتفرگرارف
 لاس اعساوا دد .تسا هدش انب یئابناپسا

 رایسب تمسق یتخسهژرل نیمز تسیب یاه
 . درک ناریو ار رهش زکرم زا یکرزپ
 زاب اد رهش زا تمسق نیا هلزلز زا دعب

 یتح . دندرگ انب یئاینرفیلاک كبس نامهب
 ناییمدایب اد ناسنارهشنهآ هار هاگتسبا

 رایسبهک دزادنایم دیردام یزاب واک یاه
 یتدوصردهتبلا .دنکیم هولجكيتنامرو ابیز
 دودرپ ینغور و فیثک یاهفیتوموک ول «
 . دننکن دمآ و تفد نآ رد

 ینح یلایناپسا لیتسا هب یرادباپ
 نادیمودوبهدرک تیارس زین اهتابایخ مانب
 ددار مدوخ یمیدق دروف هک رهش یزکرم

 (ورتنسازالب لار ماناب مدوب هدرک كراب نآ

 هتشذگ٩ زا يمک تعاس . دوب هدش نیزم
 اتسیوازالب لا) ناروتسر دراو نم هک دوب
 مناوتیاجنآرد هک دیما نباب منش ( هدرو
 هکمروخب (سالیتروت) و (البوکت) هناحپم
 كبمهاجنآر دو ذوب هابتشا كي نیا هتبلا
 یور«میولج یلایترفیلاک كيپين هناحبص
 , دنتشاذگ زم

 ردمهنآ یناتسهوک هداج رد یگدننار

 كسب لثم هک دوب هدش ثعاب دوز حب
 میارب هک اد یچرهو موشب هنسرگ هلرگ
  مروخب « دئدوب هدروآ

 مدشجراخ هفاک زا مین و هن تعاس
 همانزوررتفد هبیمومع نفلتكسویک كب راو
 نامتخاس هک مدرک نفلت (نزیتیسانیلاتناس)
 بلا) فرطآ « میور لباقم تسرد ۱رنآ

 . منیبب متسناوتیم 6زالپ
 فرطنآ زا هنادرم یوق یادبع كي

 . مدرک عورش نم .دیسر مشوگب میس

 زا وتسا نوسفناج كناه نم ما -
 . متسه (وتاکیشلکیئورک) همانزور

 علتفاد مفرح یاهنامیمص یادص اب زا
 تی

 دا ) متسود « نوسناج یاقآ هلب -
 وتساهدز نغلت امب امش رطاخب (یروتسا
 امش هلاقم هکتشاد ميهاوخ راختفا مهام

 یاربیراک مئاوتیم نم رگا ۰ مینک پاچ ار
 نان دایتخا رد هشیمه مهدب ماجنا امش
 منه

 بلطملصا رس یروفومدرک رکشتوا زا
 اجکنونکا هک مداد یضوت شیارب . مدمآ
 ربخنیرتهب زا یکیاب مثاوتیم هکنباو متسه
 , مک تبحمص اهنآ ناراکت

 تفگ وا

 هب دیهاوخین اما « هتبلا « هتبلا -

 امشاب متشاد لیم یلیخ نم دیلایب اجنبا

 مراشفب ارد ناتتسد و موشب انشآ

 مدرک در ار شداهنشیپ
 ربي رادگب اما لیم لامکاب هتبلا -

 صدخ رگید تعاس ۲ ان دیاش , رگید تقو

 هشوح یلیخ نیب نیارد دیسر مهاوخ
 ناندوخراکنربخ امش رگا دش مهاوخ

 .یداب ر تقو نهنوچ .دیتسرفب اجنیا

 رن اروا امش « هتبلا ؛ هتبلا _

 ده رطس هک دینیپب دیناوتیم (زالب
 . دونس دراد

 .سرپمشوگد وا زایقیمع هدنخ یادص

 : مدرک یلقفاح ادخ سپسو
 اتس وال اتساه

 دوینیس سویدآ

 یاایناپسا سورب واعقاو «انیلاتناش رد
 راب ود تسادیهع یریگاو مدآ یارب

 سهدرو اتسبو ازالب لا - هفاک نامهب

 نیمه ردو متسشن یزیم دانک ددو متشک
 مدشیرفال و دق دنلب درم هجوتم ماکته

 ۰ دمایم هفاک فرطب هک
 هسکش یفامد و هاپس یئاهوم وا

 یدجیمک هکنیا نم شاهفایف و تشاد
 رشظنب مه یتلاحخ رتشیب د رکیم هولج

 شگرزب تسن هک ینامز ردو . دیسریم

 !دشذوخ درکیم ارد مفرطب هناتسود ار
 نمصمه نم .درک یقرعم ( ریسارب سال )

 قوشوخرایسب شندید زا منفگیم هکنبا

 مجزا , دنیشنبهکمدرک هراشا تسد اب
 ۰ مدیوآ نوریب ار مراکیس هتس
 : تفگ دادیم ناکت ار ٌشرس هکیلاح

 مثکیمل داگیس نم ؟رکشتم هل -

 مهدب ماجنا امش یارب مناوتیم یراکح
 ؟ نوسناج یافآ

 ادمراکیسو مدرک نشور ار ههدنف

 دود ربا هتسد كب نایه زاو مدز شنآ
 ۱ : متن

 [ورشاد یناه قیفحن اجنپا نم

 دننامب یفاب یرس ینسیاب هک مدرک
 یوخبار اجنبا امش دباش مدرگ رکف نم

 ناکما تروص رد دیناویم و دیسانشیم
 نا وفرط نيا دابز نم هک دیوشب ثفاب

 اجرد اد مدوخ یاه لاوئس و مودن فرط

 . منت حرطم یهابتشا یاه
 د داد ناشن نمب ار شیاه نادئد وا

 ؛ تفگ و دیدنخ

 یافآ تسا یکجوک هناانیلاتناس -
 ۰ تسین یربخ اجنیا . نوسناج

 مدرک قیدصت اروا فرح
 نر ییس اب ینامز هح زا

 ؟ دینکیم
 دنولاس كب زا رتشیب یمک هلپ

 منک هرت اد اجنپا هک تسه ملابخ

 اراس) مان ار یرتخد امش

 رد وا

 تی



 و ینالوط دید كی یتسباپیم ,
 ومدرکیملمحن مدوخ یور ار نف

 ندرک رکفلوفشم هکنبا لثم
 ده.ابنمب تساوخیم هک دوب

 یبوخ ترهش زا سولراک (:
 دلرسپ) اد وا اچ همه و

 نستحاران و ترین یهاکت

 .تسا یلارحم شوم ی ۲

 زارپ «اهبآ لضاف ینارحص ,

 روطنبا . مدیدنخ مورد رد

 ادیب ار یسک ثاب نم هک

 .تسنادیم بوخ یلیخ 7
 ناکن یدیما ان زا او مرس

 هتخادنا ما یناتیب رب یئیچ 1

 .دیزادنایم بجمنب ارم امش - 

 ؟ دیهدب یرتشیب حیضوت دی
 .رتسم مناوتیم هک تسا مولعم -

 دوبنم دزما نوستیولاراس یقاقن]
 .متخادنا ریتباوخ تخت رش

 ۰ مداد نوربب میاهآ
 اد وا امنح ؟ دیدرک هچ امش

 . دیداد یتخس ِ

 درنزایمایب شناوج نامشچ هک وا

 : تفک شرف اب هق
 داکنیا؟ دینکیم رکف یج امش -

 هلغامد كباب .تشاد نم یارب

 هلند هس و هتسکش نادند دنچ ۰ هدش

 .ممآ شوهب ناتسرامیب رد هدش دروغ
 ۰ متسیرگن وا هب یرواب ات اب
 سولراکهک دنچره «منادیمن نم -

 مناوتیمناما تسالکیه تشرد ناوج كي
 ارامش دناوتب وا هک منکپ مه ار شروبم
 .دنک حورجم و دنزب كتک دح نیا

 سدوخدناوتیمن یتح وا . ؟ وا -
 . دنکاهر یدفاک هسیک كي لخاد زا اد
 و دندرک ادج وا زا ارم شیاه لیدوگ

 سول راک .مدش صخررمناتسرامیب زا نم
 درک ناکم لقن سلجنآ سون هب اجنیا زا

 و دوبهدش روهشم رایسب اجنآ ردو دوب
 هشيمه ان درک رارف هناخ زا مه اراس

 وازا اهدمب هک یربخ اهنتو . دشاب وااپ

 ههار شتسار هدرک تشم تسد وا

 . دیبوک شپچ تسد زاپ فک

 «۵و ویلاه رد ینانح راکن ربخ» ناحیه رب یقرواپ

 یم قافتا دوویلاه رد هک یکانل وه رارسا زا هدرپ
 !دزادیم رب «دتفا

 زواجب .دوب هدرع وا هک دوب نیا

 ۰ هدیسر لتفب و هدش

 زیچهمه رکید وگتفگ نیا زا دعب

 فب ره شیارب یاهزادناب نم .دوب ناسآ

 نسم هک دشاب هاگآ مراذکب هک مدرک
 سولراک نیچ و متسه اراس لناف لابندب
 تسینرودب نم نظ ءوس زا هحو جیهبمه

 تشاد لد رد یجره شدوخ هیوئب مهوا

 یدایزرادفم نم یارب هک نوریب داد

 .تشادرب رد هدافتسا لباف یاه یهاعآ
 رگیدیاج رد دون نکمم هک یلاه یهاتآ

 . !روایب تسدب متسناوتیم
 حیضوست وا شیاه هتفگ نمض رد

 اداس ندیسرد لتقب وا هدیقعب ۰ هک داد

 ربهکقن رتشیب سولراک نیج فرط زا
 سک اووک نیا نوچ.تسا ( سکاووک ازلا)

 تسایدرکلو د بلقنم دایسب رتخد كب

 یزیچ ناونعب وا . نآ زا رتدب یتح
 و تسا سو لراک هکارب (لالد) ریثنن

 نمادب و دهدیم بیرف ار ناوج نارتخد
 یتیعقوم رد اد اهنآ و دزادنایم سول راک
 ناشیارب یسناش رکید هک دهدیم رارف
 عاهدناشنوخ زا دنئاوتب «۶ دنامیمن یفاب

 میلست هکنبا زج دنرادن یاهراچ و دننک
 ۰ دنوشب سولراک سضوعالب

 هنکننبا (ریسارپ شال) نمض رد

 اهرتخد نیا رتشیب هل درک دیکا مه ار

 دو هدشرپسا یماد نینچ دد هکنیازا
 هکمه یلاهنآ و دندوبت یضاران مهدابژ

 یزیچ ددادیمناشن تواقم ناشدوخزا

 ۰ دچن نهان رج
 : متعگ یکشخب
 سکاووک هک یچره « هلببوخ -

 یدایزمفن سولراکاب داترشاعم یلو دوب

 تشادن شیارب

 و درگ هاگن نمب یراهجنک اب وا
 : تفگ

 ؟هدمآ هجوارس رکم ؟ ارچ ؟ هن -

 درادواهک مدرک لایخلوا هلهو رد

 نشورمیارب دعب یلو دنکیم یخوش نم اب
 یلجنآ سول یاههمانزور وار هک دش
 وا هکار یراک «دنکیمت هعلاطم الماک ار

 ماجنا امتجیتسیاپیم داگنربخ كب ناونمب
 یارجامزا یزیجدناوتیمن اعفاو 4 دهدب

 ازسلا هرم هتبلا دنادب یگاووک لنف
 رد رزب یاه هلاقمرس اب ار سکاروک
 نیا ,دندوب هدرکن پاج لوا یاههحفص
 هما زور رخآ یاه هحفص دنج دد نابرج
 . دوب تبیسر پادیب اه

 , میتفگ هرخالاب

 وک نابرج امش هک مدرکیم رکف -
 رث ار وا هزاشج . دینادیم اد سکاو

 باوختخت یور هس هجرد لته كي قاطا

 دوبهدرمهک دوب ژور هس وا . دندرک ادیب
 دشلنربب ناهگان شاهدش " هزنرب تروبع

 ۰ درک هعزمز شدوخ شیپو
 سولراک نیا . سدقم نامسآ -

 رامسب كن یتساب وا ؟ دوشیم هچ ار

 . دشاب یتاور
 - تبحص وااب سیلپ نیرومام -

 دندرسک یهاوگ اروا یهانگیب و دندرک
 نینهآ (هجوم ردع) كت سولراک نوچ
 . تشاد

 ؛ تفگ مشخ اب را
 الصاوا .تسا حضاو . تسا مولعم -

 دنکبار راکنپا شدوخ هک درادن یجایتحا

 یفاک طنف وا . دنکب فیلک ار شناتسدو
 لبدولار هینب .دنک رناص روتسد تسا
 . دناسر دنهاوخ نایاپب شباه

 امش یتسار .دسربم رطنب رولعنپا -

 تفلگ ندرآ رفل ود اجنیا وا هک دیتفگ

 سولرن هکیلاخ رد تشاد یشدوخربورود
 . دنرفنراهچ اهنآ يلجنا

 هکنبالسو مدید اد رفن ود طقف نم

 رد مهاب همه اهئآ ۰ دنرادرب رفن ود نیا
 ودندرکیم یگدنز هوک هنماد رد یاهلاخ

 دادیمماجلاار اهنآ هئاخ یاهراک سکاووک
 اب رب هنایشحو یتراپ كب رابکی پشودرهو
 لاحشوخاعفاو (انیلاتاس)یلاها. .دندرکم

 .درک ناگملقطرخالاب اهنآ دناب هک دندوب
 نانیمطا امشب ۵ رومنا رد مناوتیم نم

 . مهدب
 اجنیاردمه یدروخرب سولراک نیچ .-

 ٩ تشاد سیلباب

 دیشک الاب ار شناههناش وا
 زا رتشبب .تباکش یلا دنح كني -

 ۲۸ هحفص رد هیقب

 امنیس هراتس .- ۱6۰ هرامش - ۳۵ هحقص []



 هدرادنپ .شراهتخارد یلاک لیاسود برج
 ربد هدنک یتشن تشن اج نیمهزا

 را
 یراجت یاهملیف هک تسا هدوپن شورف
 هیامرس هپ لیامل هدننک هیهت -. .یلوصم

 تساوخ ماجنا زاو درادن رتشیپ یرالگ -

 مهاسلیند دنژیم زاب رس زاسلین ی
 ءاچپا یدننو دوریمن طیارش یپا رنابریز
 هتبلا . «تسا هدش» مقاو رد هک دوشیم
 نارگراکود یکی هک ۰ ميراد مه ءلثتسا

 شورفرپ انس ناتاهملیف هورک نیمه زا
 زا یکی هزیرپ ؟درم لابنا و تسا

 .تسا هتشاد هاب سروب ردار امت

 لکشم هب ميدوگزاب : اهلیس هراتس
 فلتاه ویدوتسارد ینایز تسو نامز

 رتشیب شدوذ هک تفلدوشیمو «دوشیم
 دوریمناتسون امنیس درلاشامت مشچ یوت

 مچ یون رتشیب شدود : یشاتیرم
 شصاخ لغش ببس هب هک دوریم زاسلیف
 رد و دشاب هتشاد یرادا راک دناوتیمن
 شنیمک ابیرقن یداصتنا تاهچ زا هچیتن
 . .دنامیم كل

 هچامش ؟تسیچ هراچ : امثیس هرانس
 داهنشپدسنیاندربنیب زا کار از یهاد
 ندرک حرطم یاربرولنیمهو ۲ دینکیم

 . تمامج ندرک قاتشم و بوخ ملیف
 مچ هتدیتاب داتاهوطم ؛ش اتیرح ۳

 یاهملیق زا هکارچ ؟ دنراللگيم رایسب هلک
 هب زین یاهراگاو .دننکیمآ دافننا لحت

 ترارملصاحهک یملیف یلو : دنرادل اهن
 بوخ اسیسن نادرکواک كي هلاس ود یکپ ۰
 دننایمیئاهرود « نارگا یو دبایم هتل .

 راتسفر یروطو « داقتنا تتب ًاقتناو

 ملبقیب رقدب دننکیم رکف مدرع هک دننکیم
 . و هدمآ راژاب لس

 عافددصف هکن آنودپ : امنیس هراتس

 .برالگب ۶ مشاب هتشاد ار تاعوبطس ر

 تاغوبطم .منک نشور ناتیارب اد عوضوم
 برضر زاسو یاهفاک صقر دنیایمن زکره
 سپ .دنتک دقن ار هفاک یاهاپب نژب نزیو
 شمیداقتناودننکیم تبحص یملیف زا رگا

 و فی
 رتشییراظتنانآزا هکار ینانیره ملیف
 زا دری یرسرس دشلاوتیمن دناهتشاد
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 یگننبرقن

 نایتسلاگ  بازابتعل هدنراد

 ناگدنسیون یاروش : رظن ریز

 (موسدتسیپ لاس) ٩۳۶ لسلسم (دیدجهرود) ۱۴۰ هدامش

 لایر ۲۵ تمیق

 شاتبره ورسخاب یاهثحابم
 هتکن و دننک روبع توافن یب شرانک زا
 هب یراک نم هتبلا .تسا اج نیمه زین
 دوشیمیرادگ هاگ هک یدولآ رف یاهدقن

 نتخادرپ یلو رادن تسین مه تسردو
 «شیاهنعض زا ندرگ داقتناو ملیف كي هب
 ر تسا ملی نتشاد رواب هلاشن دوخ
 رفو تشوکبآ هزم هرابرد سپ ...زاسملیف
 اهرصو دنسیونب یژیچ دنیآ یمن ه ربک
 عناو ددو دشاب تحب لباف هک اد یملیف
 ودننکیمدقن دشاب هدرک حرطم اد یزیچ
 یسدرب زینارشیاه فعض هک تسا یمیبط
 دننک

 هتسکشاریدس هک یملیف سپ :شاتبرح
 دروآ درجونار یراظتنا دناولیم و تسا

 «دربیالاب؛ ءلدنا هچ رکا ار مدرم دنسب و
 فمضافرسوتیامجو دننک ینابینتپ دی
 هک دننکن ناونع تشرد رتیت اب ار رثناه
 .تساهدوب یدب ملیف با دننک رکف مدرع

 راظتنا یلو « یلب : امتیس هراتس
 تسارایسب بوخ یاه زاسملیف زا .دقتنم
 لجنب یاهملیف هکنآ ببس هب دیاش و

 وناقتنا اب بوخ یملیف و .دنوشیمن حرطم
 ودئوش هارمک یمک دیاش مدرم ینیب هتک
 ینخسنآزا هک یملیف دیاش هک دیدرتنیا

 ! دب نياو دشاب بوخ تسا هتفرن

 نیمه الثم «یضعب یلد : شاتبره

 یشمبودئدرکیسررب هناییدپار رادیارس
 تعانس نودبو یروت هملاطم نودپ مه اع

 تخانشدوبت بیس هب دیاش هک یئانب ریز
 لاسر نس یمک و تسا هدوب یئامتیم
 هنافسدابز دیهارخب اررنتسارودتتشوت

 ید

 ابدرومنیارد هتبلا :امنیس هرات
 قحهمه دیاب هکنیا نمض « مقفاوم امت
 ملفهب عجاد اد ناشرظنن دنشاب هتشاد
 ملیفتشم تاکن هک تسین .دب « دنبوکب

 درومو دوش یسررب یتشور نامه هب مه
 دیهدب هزاجا یلو ددریگ رارق رظلن ناعما
 نایرج درد هک یاهدوهیب نامز لکشسب
 و مدرگزاب دوشیم فلت ملیف نتخاس
 دهدشلیدعتناکمادح 4 هکی هار شاکتک
 زاهک داد لیلقت دوشیم اد یخرب هتیلا
 یسدربو هعلاطم لامز «تسا هلمج نآ
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 ۶ تاگرادتو تامدقم هیهن « ویرانس

 هک یهام هه نآ یلو .. و یرادربملیف
 نلیمیبابویریسرس زا اه ویدوتسا دیتفک
 درومدنچوآ رولعچ دننکيم راک ملیف یور
 رگاشامت لاح ره دد هکنیاو .. زین رگید
 دیابو درادن هنیمز نیا رد یهانگ رظتنم
 درک شیارب یرکف

 هنچ زا هلئسم نیا: بوخ : شانبره

 «کنآ تسخن *ت سایسررب لباق تهج

 دناوتپ هک دشاب دایز دیاب پسام هزوس
 ار شین هراداو هدنک هیهتر زاسلیئ
 دگ تسا یدام لیاسم دمب . دنک یضاد

 هباءرسدوشیمن * بوخ ملیف نتخاس یارب

 اهملیفهئرگنیا رگاتامت اریز هدرگ یرادک

 ار هدننک هیهت عراخم هک تین نانچنآ

 كیک اههدننک هه هب نلرچ و دنادرگ زاب

 نامز زین هدنتک هیهن نتفای دوخیمیلام
 قیرطزان لو ررض نیما" رگاو دهاوخبم

 یلمق «ناکما دحات) لوئسم یاهنامزاس

 دوشیم عقد زبن لکشم نبا : دوش
 ینامز یور رتشیب نم : امیس هداتس

 اهوبدونسارد یتف یاهرات ماجنا یارب هک
 دوطچ « هکنيا و مراد هیکن دوشیم فلت
 نوچ) لوئسم یاه نامزاس رگا دوشیم
 دایايب (ینامنیس عیانبع شرتسگ نامزاس

 دوبمکنیاعفد یارب یزهچم یاهویدوتساو
 هلنآ زا هتشذگ راک نيا . دننک تسرد

 «دهدیملیلقتار ینفیاهراک ماجنا نامز
 تیوقتزین ار اه زاسملیف هیحور دناوتيم
 زارتناسا اد بوسخ ملیف نتخاسو دنک
 . تسه نوتکا مه هکنآ

 صزتسکنامزاس. هناتخبحوخ ::شاتیرح

 ؛رآ:اهرف سمهب یاقآ او یئامنیس عیانص
 ءد شبرهشو هبرجت هک ۰ دنکیم» هرادا
 هنخاسلیف وا «تسا ناکمه,فرعم امنیس

 هیهت تالکشمابو دراد یلامئپس لیصحتو
 و .تسا انقآ یبوخب ناربا رد ملیق

 یئاسیس دال شرتگ یارب مه یئاهحرط
 بوخ نازاسلیف مامتژ ار دراد ناربا ود

 دیراد هراشااهنآ 4 امش هک یراک مک و
 یا!هنکاوتسا هدش ترعد یراکمع یارب

 مزاسملیف ناتنود هب هکنیا دنامیم هک

 نامزاسیاهچدوپلاحره رد هک مهدرک دن
 وهمسوت یارب هک رتهب هچو تسا دودحم

 ناریارد یمیمص و ابوخ یامنیس شرتسگ
 ارث دونحم هجدرب تءعر مه یرادقم

 هپمت حراخم الثم دوخ یاهحرط ردو .دنتکن

 نویلیمرد یدد ای دیئس و هایس ملبف

 ناکما ناربا ود * ارچ « دنربپ ناموت

 ناحرم

 درادن دوجو یاهیامرس یینچ تشک زای
 ررسلامنحا هیهت زا لبق هک مه يمليف و

 شنیلکنبوخ « دشاب دمرددص سند

 * نامزاس هنیلا + تسا مولعم

 هدرادن یماعتنا یاهنده یئهنیس میاتص

 ررض ملیف ره یارب دشاب دارف رگا یلو

 زا سی هک تسا یمیبط « دهدب یتفکه
 یراهودنآ ر دوش لیت# مط

 ملیف . دراپسی نایفارطا تارطاح رتفدهب

 دبمیسو نویلیم كي  دوشیم ای یکند

 .درک ينيبشيپ ناموت مازه هد راهچ
 ودح رد یلو درک .دهارح ررص هتلا هک

 یور دبنادب تسین دیو نامژاس تاناکما

 موب رازه دیعتشه زا شیپ هک یملیف

 اسح دوشیمن دوشش !هیهت حرخ
 ,ابیلام رظن زا

 یاقآ اب هک ماهدینش : امنیس هراتس

 . دناهدماین رانک یئاضیب
 ۰ م *ب نیاو هلب :یشاتیره

 ,!نرجو ۰ تسا هدرپ جداخم یتیب شیپ

 هیهت هجدوبو .تسا تک رد .نامزاس

 هدنسب وصت هریدم تایه دیاب او شیام
 -راخم دروم رد ناشیا هک هنش رارت ایرگ

 رخ مک حرط هکنپا ایو دنک رظن دیدحت
 , دهدب یرت

 ومید رگ ,اب ویدوتسا هب اهنیسهراتس

 ینف لیاسو
 مت بس شرتسگ نامزد : شاتیره

 فتحم لیاسو دیرخ شرافس ؛ یئامنیس
 ن..ندیسر ابیدوزیو تسا هداد یکینکت

 یلکشم یکینکب یاهرظن ةينچ زا لیاسو
 یویدوتسا مه نونکامههتیلا ءدوبدهاوخت
 تق رپ تهجرداف رص هک تسمه «عیدب#

 تیلاعت دیقسو هایس ر یگند داوناربال

 فلتخم یاه هنیمز رد نوجو دنکیم

 شاءدنن؟هبدوخیمدرادن تیلاعف یفامنیس

 دون راودپما

 درادیبوخ لباسو مه «ملیف لن» هتبلا
 اب زین ریخا لاس دنج بوخ ملیف دنچ و

 هدر راک نامزاسنی) تازیهحت زا هدتسا

 تکنفاز یرادرب ادم یلمف لکشتمو تبا

 زین دروم نیا رد هک (سکپما د یراذک
 مادما تسد رد یلاههمانربمپدن وندوتسا

 . دراد

 ۱۵6۷ یتسبقودضع هرامش - ۸۳۹۵۷۱ نفلت

 ۳۲۲۳۱۴رفلت ناریارهمیزاسروارگ: زا یگنر ریواصت و یگنر و یبک ملیف

 ۸۳06۱۰ - ۸۳6۵۰ نفلت كيفارگزامپاچ : زا نتم و یگنر ربواصت پچ

 راتس -راتخمیقن : دلج یود

 ۱۰ ناسراپآ - ۴ هرامش تاوزوریادتبا- تلودهزاوردمءارراهچ یناشف

 : طسویولبات
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 نوشیم « هکنیاو «

 ؛م۱هتخاسذوخار ملیف ذد

 ارت اامش هت,تپن نامه هب و
 معیقطس دناوتیم * دیناد

 رسبهک لئاوا نامه زا ملیف ط

 هنکیمهاگن سوبوتا هرجنپ زا ای

 یزددنامهنیاو دوریم ور

 هست طخو دریکب نییرو»

 هک یتتو هنبلا  دیأیم دوچ
 اد یروادشیپ نیا دزاسیم

 اه"وح شخپ نویزیولت زا
 اه وعخمهک دی وکیم مه شردپ

 مهنادنچ؛اردپ ندرک اوب
 دوخانراکعورش هچرگ اریز « +
 رینملیفشیامن ,ات .دیاش یتچو

 شیپ ینمض _یهاگآ اب هاگ
 .تسا یهاکآ هناشنراک دی

 رسپ هک یلاهراک : امنیت هراس
 دابزدنکیم زین هناخ زا ندش درطع
 ردمادختسا لثم < دنسریم رظنب

 رد ندرگ یلامح و «یرحرش#

 . نها هار ۵
 هسانزوب هی تسضخن وا : شا

 هزنسمبس هب یلو راک غارسو »ب
 تسانیا؛دنریدپیمنار وا یفطم نتتاه

 .دیتفک هک یناهراک4 باد وا :داجا
 نم د تسا نداد رد نت نیاو د ۰

 رانامش .منک یسررب ار" اهتنآ مت او

 دناوخبسرد مهدهاوخب هک ,یناوج هینکیم
 ؟ دنکب دناونیم یراک هچ دنک راکمهو

 شردبلثم یزاب نانالراک ردای دا ی
 تسا یلامح دمیو « مهدیم ناشل

 تسدیوایفرعمو دلرزب ردب شرافس اپ هک

 اک عونو دیایم

 گم یتسار

 ؛تسینمهم وا یارب مه د
 تسا پیع را

 بسیه راک مسکن نم : امنیس هراس

 !میهدبببرفار نامدوخ ارچ یلد « تسا

 تروصردیتح یاهدرکلیصحت ناوج مادک
 یلامحنهآ هار دد دوشیم رضاح یگنسرت
 ملیف ؛تسا قشاع هک یرسب مهنا ؟ دنک

 سوبونامونهقبطزاندرگ هاکت اب و دزاسیم
 دباش, تسه زین بلط هاج هک دناسریم

 لیصسو جراخ یاه دوشک طارش ردام
 نیازا یلاهراک میوشب رضاح كنرف رد
 هوشت رد یلو « مینک لوبق اد تس
 هگ ؛! تسین مه هنافصنم الصا « نامدوخ

 !یلامح میورب ندناوخ سرد اهندمزا سی
 تسی بلط هاح دواد : شاثب ره

 «بلظهاج زا مروظ دم: امنیس هراتس
 تسا ناناوج یگژیو هک « دوب بلط یقرت

 تفرشیببلاط یسک رگا «اهمدآ یکژیو و

 ینهبندرکل دشرو ! دوشیمن هک « دشابن
 «هتشذگ اهغرح نیا همه زا . ندز اچ رد

 هدرکلیبعحت ناناوج یارب اهراک روجنیا

 دناوتم طقف تسین پیع راک و تسا راع

 درکل مع عامتجاو دشاب كانشف فوم كي
 , ددنسبیمناب اهفرح نیا

 ید نم دینک رواب یلو : شاتیرع

 نینچنیایلغش طبارش رد «۶ مسانشیم ار

 هک هتپمه .تسا هومن داو دراد
 هاگ ودرک هاگن ماع) :راومهب .دوشیمن

 وا تخادرپ (صاخ) لئاسم هب دوحیم زن
 ماعلیاص هب هک درادن یما زلا زاسملیق

 دارق

 ۰ دزادرپپ

 یریگداربازتسا رتهب ؛ املیس هراتس

 تسسد میزادرپلیرگید تاکن هبو میرادرب

 هک

 ۶ شاتب ره
 یجیامش : هکنیا ناو مهدب مه رکید

 حیضوت كي نم دیهدب هژاجا

 یلامح لثم ؛ ثداوح دوخ نتفرک رظن رد

 دادهکار یطیارشو دیئایب 6 دواد ندرک

 ؛ دناشکیم ندرک یلامح یوسب ار

 هب يدا ارچ د روطج *تنیاو « دینک
 ۰ دهدپم راک نیا

 یسدربزآ ار امش روظنم :امثیس هراتس
 هک «مدشن هجوتم اقیفد هدنرادزاب لماوع

 نتارسک دارف بجوم هک ار یلماوعدیاب
 عهدرسب دناهدش تیعقوم نیا رد (دواد)
 9 یرخرش بچوم هک ار یلماوع ای مینک
 تسخنشسرپخساپ هک دناهدش وا یلامح
 ودرادهداوناخ دد هشیر هک تسا یئاهنمص

 «دنهاهتجازایشانرتشیب مه اهفعض نیادوخ
 لثم نابریبعن یافآ هک دواد ودب الثم

 رگاشامتیارباد وا زاوسرب تبوه هتیمه

 یفیعض مداهکینوکب دشیمن « درک نشور
 داک هب یتح هکارچ .. صقا ابو «تسا
 زی قودنص واک «نتسکش دصق» نتسکش
 وراجرگاودهدیمن زوربدعض زا یاهناشن
 رتشیب «دبوکیم داوید ویدهب نانچنآار
 اتلماوع زا تسوا ینورد مشخ را یخان

 امش ششوک نیا نم نامک هبو ثداوح زا
 مدتفگ هک نانچ نامحد زانوسرپ هک دوب
 9 » دوش زیوصت

 ایحسح ,ینورب ,عاکنه ,هب.وا,:  شاتیرح

 دنکي م ذورب قدنص راک ندرک زابدد هک

 ۲٩ هحفس رد هیقب

 ید رب

 هدنهدیمهبده امنیس هرانس ناگدنلاوخهب نادنه رنه

 ات ی

 یراکمه ادلب . دناوخیم یناربا یاه هبامرک تسایسفن هزات هدنناوخ «ادلی» ۲7

 هبهک دوریمو تسا هدومت زافآ فورعمنابارسهنارت و نازاس كنهآ اب ار یاهزان
 .ددنویپب راکرب ناگدنناوخ هورگ

 یارب و تسا هتفرگ رظن رد امنیس هراتسناگدنناوخیا رب رلوک هاگتسدکبادلب اماو
 ۱۹0۷ یتسب گودنص سردآهبو هدرکر ب ار ریزنیوک « ادلی هیده یشکهعرف رد تکرش

 . دیئامن لاسرا

 ادل هبده نپوک
 / )۱ یگداوناخ ما 7 ولی" مات

 مع مار نکات کمر .لفش
 ف 1 ص سردآ

 ۳ ۷ تا ي# ۱۷ ۷ ی

 دونشخ نودب رفدیده هدن رب

 دونشخ نودپرف هبدع تفایرد یارسبهدیسر یاه نپوک نایم زا ۲)
 .دندشباختنا هدنرب ناونعب عرف مکحب لیبدرازاروبناساس یبتجم ریما یافآ

 زا ارام ميراوديما .دیدرگ لاسرا ناشبا سردا هبتسپهلپسوب زیزعهدنناوخنیا هبده
 دنراذگت ربخ یيب هیده نیا تفایرد

 امنیس هراتس - ۱1۰ درامش -- ۳۷ هحفص ۲7



 ۳ زا ۳ ی 0 ۰ 3 ۳

۰ 

 امنیس هزاتس یهژات یقزواپ
 زاتبحص یسلجم و لفحم ره رد هک ی ناتساد

 امنیس هراتس رد یدوزب دوبدهاوخ نآ

 دش دهاوخ رشتنم

 (هیقب) یلانج راگن ربخ
 دادز یادمورس تلعب مهنآ اهدرم فر

 یاهمد من ناشناوج نارتخد هکتبا یاربو
 رب ناشیاههناخب .لقعیالو تم حیع
 هرخس اعقاد نیا دادیم . دنتشکیم

 تسد اهربام زا یرفن هنچ طقف .تسا

 لش مه هیقبد .دندز هباللو تباعشب
 .دندوبسولراک یادیشو هلاو ناشنارتخد

 ۰ مداد ناعت ای مرس
 یدوتسا ات ارم تسا نکعم ., موه

 نص ۲ دینک یهارمه اچتبا ینوپویولت
 تبحصاجنآن انکراک اب متشاد ,لیم یلیخ

 رهشیلاهش تمسق نیرخآ رد ویدونسا
 لیتساابناهتخاسپ رد :.دوب مدح عقاو

 وت وتفگوبدوتسا بحاس اب ام يلابناپسا
 تشب ار یناوج نینس هکبدرم اب . مدرک

 یتروصومدنگ مکش كباب . دوب هتشاذگرس
 هدادلقیص دون هدیشارت ارنآ سب زا هک

 نیج هگتنا زامه دابز وا هکنبا لثم
 ویدوتساكيبو هدرک لرت ار وا سولراک
 تحاران «توب هتفر دوویلاه « رتکدزب

 نیج» هک تفگ شیاهفرح نمض رد ۰ دوب
 لومسم زارتشیب یمک كي ار ینپاپ سولراک
 مهنآ,تسا هدرک رنزارد یشدوخ میت ژا
 نشگدوربدیپا هکرالد رازه تسیب یارب
 - هیهدرپیح یاب

 مدادن یفیخشت هنالفاءاد هتکن نیانم
 شیب«تفهرد وا 6 ۳

 یاجبدراد .دمآررداد لوتنما ربارب هدزا

۳ ۳9 

 . منیسوب نآ
 باغتئااروا لصا رد هک دش روطچ -

 .دیدوگ

 .دیشک الاب ار شدرگ یاهدناش وا
 زورکی شیب هام تشه دوبح رد

 كپاب دش ادیپ اجنبا شاهکورس عیم
 یلاهفرح اجنیا . بدوم رایسب و دنخبل
 هک دراد رسرد یلاع رایسب تدنا هک دزیم
 لاح ددنم .دنک دوهشه اد «انیلاتناس
 وا تسا رتهب هک ؟دوب هلمج نیا نتفگ

 ناحتنا یرکید ياج رداد شدوخ یناش
 امب مه مرتخدو مرسمه یقافتا هکدنک

 كناوجمتفیش لوا رظن نامه رد دنتسوپب
 , دلش

 الابار سپاه هناش موت راب یارب وا
 ,درکزاب مه زاار شیاه تشکل و دیشک

 اهنت لباقم دن متسناوتیم هچ نم -
 ؟ متکی

 نم و داد 1" شیاهداهنشیب سولراک

 ردیدایژ جرخ ارجام امت هکمدرک هثرد
 هحفصیئات دنچككي . تشاد دهاوخنرب

 ونس قود رجبا نیئرفن داهج «یاهبارک
 شاهیقبرکبذ .كبزوم كنتاعوتا هاگتسد كي
 زاتف ناف) یوش ۰ دیلادیم ناندوخ امش
 تیقفوم كي يتدلوت لوا یاهزور نابه
 املاو اد (انیلاتناس سولراک . دو كلرزب

 اهرتفدزایرفن دنج نمضردود رگ .روهشم
 تنعل .داد رارف یرگبذ تیعقوم ردمهار

 رگیدنم .اقآ مهاوخیم ترلعم . ناطیشرب
 . مسرپ مراکب یتساب

 ميتشگيمرب لییموتا فرطب اع هکینادز
 ردپاب مراد لیع یلیخ هک متفک (شا) هب
 شال) منک تحص زین (اراس دنا و

 دوبل شوه زین مه دایز عقاو رد( ریسارب
 شاءرهچ رد ینوخب اد شراکفا دشیمو
 , دناوخ

 میس هراس 16۰ هزمخا رم ۲۸ حس 9

 لب هک_دنیپب یبوخب تسلاوتیم مدآ
 البق هک ره

 هنک تسا یزیچ نیرخآ هدوب وا دزما
 . درد ار شیوژرآ وا

 .دیسرب مشخو ینحارا یمک اب
 امش یارب یمفن هج نيا ؟ ارج -

 ال

 مریم مو
 یلیخ نم . قیفر دیشابت دوطلبا -

 هجوچیهب .تفر مهاوخ ولج میالم و مارآ
 .منک تحاران ار اهنآ مرادن لایخ

 عراخزن شردپ تسا هدرم وا دتام -
 .دنکیمراکبسملرتنک هاگیاچ رد یهش |

 .تسیل هناخ رد یعچیه نیاربانب-
 . دش رتهریت مهژاب وا هرهچ

 هرابود درهریل . شدلپ نز « ؟رچ

 . تسا هدرک جاودزآ

 یحسلت هبو دیشک یقیبع سفن وا
 ۰ درک هفاضا شفرحب

 .تنیطدب وگالخادب رایسپ نژ كب -

 دورب اجنآ هب تشادن لیع وا یلیلد كيب
 اجنآ هب مهنم هک دوبت لب اممه دیاتو
 ۰ درب

 . مقگ یمارآ هپ
 ارس هک دیرادن یجایتحا امش -

 زا یفاک هزادئاب نم .شال دینک یهارمم

 ثامک نمب امش . ماهتفرک ارامش تفو

 یاه تمحز نیا ردق نم و دبدرک یدایز
 نم . تساد مهاوخ ار امش
 یرس كي متسه اجنیا «* ًالاح منکیم رکف

 مدوخ اد ناشسردآ . مئزب اهنآ هب مه

 . هراد

 یلدنصردتوخانو تجارا یلیخ را
 : تفگ شرغ ابو دش اجب اج نیتنام

 نمب مسیلر . تنعل ناطیشرب خآ -

 ناتیاربدیهاوخبامشهک یراک ره هک تک
 کددامانندیدب سپ بوخ . مهدب ماجنا
 . تفر میهاوخ «اراس)

 نابایخكي زاوا"یاه یلامنعار لائدب
 لخنناتخرناز شفارطا هک راددلاخو درع

 نابایخ نيا۰۰ متشلگ دندوپ هداشوپ

 هچرهودون هدش هدیشک هوکی اه ةتمادب
 رتهدنکارپ مه زا اه هناخ ميدناريم رتالب

 هناخنیازا یکی لباقم دد هرخالاب . دندوب

 , ميتشادهگن اه
 هناخنیا یولج نمج رد دنولب نز كي

 تشادو دوب باتفآ مامح نتفرع لوفشم
 نیرتکچوک وا درکیم هزئرب ار شدوخ
 تشادنتب خدوبهدید لاح ان هک (ینیئیب)

 داش دیشوبیمل ارنآ رلا منکیم رکفو
 یولجرد نیشام یتفو .دوب رت هدنزارب
 شچئرآ كاب یور وا درک زمرت وا هناخ

 و دش زیخ مین شیاج زا يمک و داد هیک
 كانیعهلب نایم زا « هضارف .دروفب تقدان

 .درک هاگن شوک هسیاههشیشاب هایس یدوذ
 نکمم هک تشاد یبساننم رایسب لکیع وا

 ..انک بلج دوخب ار یدرم ره هجوت دوب
 نآدنیزیچ چیه رلا هک ینحل اب شال
 ۰ تلگ « دشیمئ سوت

 اجنیا نمدیرادن یتفلاخم امشرگا
 . مامم

 .متشادنعوضومنیااب یتفلاخم یه نم
 وتسارار متاوارک و مدش هدایپ نیشام زا

 یاههشیش,متفر هناخ فرطبو مدرک سبد

 الماک ارم تکرح ریسف كليع یشوئهس
 . دندرکیم پیقعت

 : متنک دنخیل اب
  نوسنیول مناخ « ریخب حبص -

 نوسنبول مناخ هک درک قیدبعت هن وا

 نامهرد وا .درک دو 4رنآ هکنبا هنو تسا

 راظتنا رد نام یفاب دوب هک یلاح
 اجنآ رد هک مهدب حضوت شیارب نم هکنیا
 شک رزبو كند هریت كئیع . مهاوخیم هچ
 دوبهدناشون ار شامرهچ زا دایز ربقا

 و فاص یناشیپ ذا یمک كي طقف هک
 مشچب زیگنا سوهو دولا تشوگ بلود
 لالب كنرب شرس یاهوم ۰ دندروخیم
 كنر زا یاهلاه هک دنامم هدش هدیسر

 دنشاب هدرک هفاضا نآ هپ زی یئالط
 رکدن و متقک وا هب ای مدوخ مان نم

 متسه راگیربخ هک مداد

 لبف زاهک شنابل يورپ ار یتنابز فن
 .دروآ ردتکر حب ار اهلآو .دیشک دندوب رت

 ۲ نوسناج یاقآ دیهاوخیم هچ -

 مامتات

 (دیقب) اقا و مناخ

 د عوض ومو  مریکپم سامت ناتآ زا یکیاب
 دکبمیرظن راهظا یو مراذکبم ناپمرب

 ۵ دن تسین لنام یلپالدپ اتب یلو

 : دیوگیم وا - دوش

 ملیف هکنیا ذاندرک تبحیه رکید -
 مدرمرد یرثا هچ و تسا هنوگج يسکس

 و یسنج یدازآ زا تصص اپ و دراد

 یرارک ومنهک یئاهفرح «یسنج شزومآ
 هداشاع وضومنیاهب اچنبا ردطقف دنتسه

 مدرمکدیشاب .هدرک هچوترگا هک متکیم
 یاهملشندید یارب یفود و گوش هچاب
 هفافتسردو دنوریغ امئیس هب یسکس

 زا ندش حراخ زا سب اد دارفا نیمه

 تلاح عون كي دیک هدهاشم امثیس
 ملیفردارن ز .دوشیم هدید اهثآ رد یگتگ

 دنودیف نونبیاضف نآ اب یسکس یاه
 و دنکیع قرغ اد شدوخ یحور رظن زا
 نآ رد ار شدوخ تعاس ود تدم یط

 امنیسزا جورخ زاسپ اما دنیبيم .طیحم
 !تسا هدش رادیب باوخ زا ینوگ

 دوجو تلاح نباشه هکنآ بلاج

 ملیگندب دن اروا تلاح نیمه و هثشاد

 ! دنکیم بفار رتشیب یسکس یاه

 نفلتهرامش

 امنیس هراتس

۸۳۹۳ 

 ی گن یک



 (هیه)
 هدش روصت الیقهک

 یتقیقح نامحر و ت
 فا رطالماومنیاو .د

 رامجرهرابردار مقرح نم *
 دکیم هجاهنامحر هک زین رقن

 . دنبابيم او
 نامحرعت دسریم رظانب

 هتف رده تروص ُّنآ هب

 تسا هدرک لورن

 هبار لوزن نبا وا یلو
 درخبدهاوخیم یب زاب ۰

 هب نالدنشورف رکید نوچ ۳"

 و دهدیمن ناشن . ۵
 هتسب گودنص واگاپ .یشوراپ

 یعامتجا هاگتساوخود و
 ینابردزاو دنامیمن را
 دسریم یشورف هدروخ
 یظالخا یاه نج

 بتساررپدیک ات ابو
 .دنایامنیمار یقالخا 4در
 میمخع هک تبچ یا

 «تساتسرددنامیغ قدام ۱ 1

 ژااد لوزت افرص یبآ

 رداب ابو دیاهدرک بر ۱

 دن وا مه هتیمز نیا
 هكارچ هدهدیمن تسدز
 ؛دنریگیم وازاار ینابرد
 ریدمولج ندش تسار ال
 ودوشیم یفتنم مه تکر

 ندرکل وزنفلاخم یلبلحت

 دی یمسچ رظن زا ار

 تقادس .دناوتیم وا ناو
 .انفگ قیرطرا هچ و البم هچ

 سر هئاچ دروم رد هک دن
 نعاد الئو هنداد ار قز لرپ

 ۱ یفطام تفر راد
 ۷ هون یعتاو ربف یلو»:

 هدناوخيمزامنتسا نیدهب فکت
 دروم رد . ثسپئ یلافارخ و"

 هک یتسد ابر تسیل

 , دشاب یفطنم ریف دناوبیمن كس دوجو
 فرح و « لاتام ینناص امش لوقپ

 ,یمطنم تسا یناسنا نامحر هثبیا

 هراشا ندوپ یقطنمپ : امنیسراتس
 دمحم یاهمدآ یقلدنم ریف راتفر «دیدرک

 هزیوسک هدما مدایپ نامحری هنس یتدنذ

 رتخد هک دواد ردارب متخ بش دروم دد
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 ۰ ید

 تشادروابابنیاو دنک یم یسورع ناخرفعج
 تالحم نیا مدرم یننس یاهرادنپواه
 . تسین راکزاس و قبطتم

 ساهتکن نیا رتشهپ روظنم : شاتبره

 ار اهتنس تایدام هب شیارگ  اهناسفا #
 هک دینادب تسیندیو دناهدرک شرمارق

 زا یکی ؛ لحممدرم یور هعلاطم هاگهب
 رهاوخ« یناهلچ بشو درم لحم ناناوج

 روابدیاش ,ت ساهداد بیلرا یتراپ رسپ
 «تشاد تقیقج عوصرم نیا یلو ۰ ۱ دیک

 بسواه یرادازع ناهک ذرک رواب دبایو

 موسزود ات هک دوشیم هاگ ؛ اهندیتو
 متخهمتاخ زادمبو هدنکیس ادیب همادا مم

 ۰ شدرخ رگاشابت نوب رب ولت یاع همانرب

 لبقیسوره بیترت 6 !هنیارب هوالطو دراد

 رمتجودرب هدش_هداد نامحر رسپ درم زا
 رتیحم؛«اهتلاذر ردهل حتسا مفربط ناخ

 تسد هک دهارخیم اهئامهپم زاو دنک یم
 .« تشکناود ای» دننزب «یرج ۷

 دیتشاد یششوک ارچ : اهنیس هراتس
 « ماخ ملیف شراجنگ زا رتشیب یتح هک
 زاسرت ببسب نیاابآ ؟ دینزب قرح
 ؟ تسثندوب رخآ راک

 : شاتیرع
 ؛دش هتفگ اهغرحیا

 ؛مه كمدآ نتخاس هاگهی
 هومشرلسنا یلر

 «رابرددوخ ملیف هس رد هک ثسا نما راک

 رسهش لاسش ناثاوج بیبهس یگدنز

 .رهظ ات هنعرب] رهش کرم ««كمدآ)

 و ماهدرک راک «(نادیارس رهش بوتحو

 مزب فرح مک ملیف رد هک متس دقتمم
 ۰« منک فلت اد .ملیف یل وقب و

 ارناتاهملیف هشیمه : امنیسهراتس
 1 تخاس دیهاوخ ناناوج هرابرد

 م زادرپیم مهزاب دباشس ۶ شاتیرج

 دوبدهاوختناناوچهرابرد میدمب ملیف یلو
 یاهنیس هداب رد : امنیس هراتس

 هب امش منکیم روصت هک ميئوکب اکبرمآ
 یشبارگءاجن آرد هلاس.۸ تمافا بیس
 .دیشاب هتشاد رابدنآ یامنیس هب

 رم :درشین لیلد نیا ؛ شاتبرم

 ؟ دییبین یناکیرما ملیف نارهترد ابخ
 ٩ اکیرمارد یگدنر بس هل جم هتلا

 یدنزاب ار ناماس نآ یایتیس یار
 4" داص هک میفبو مک قیلطع ۳

 یاه ملیل سم هک تسا یینچ و «تسن
 :مداد تسود رثشیپ ار یئاپورا

 یاهناوج هب : املیس هراتب
 1 دیرادن یدانتا زین

 وس ریلیم ناج للم یناک : شانیرم

 یاهثیلک یامنیس هب هک ساکرت هر

 مار یئامتسو دناعتفاب هار دوویلاع
 اد ساکول جرج نم هتبلا « دنعکه
 متادپم رتقفرم ملاس یاه ملبف هثارا رد

 » دندوب نم یدرگاشمه ود ره نیا هک
 هد یدودح ات زین دا ۹6 تا ارپاک دنپ

 فوم صاکیرمآ یگدنز ؛تبعتار شب امن

 الماکهتیل هتسا هدرپ

 کی رمآ

 لارکابس «یلو .
 هدئدوب زیئاخ نیرتمب هک اکبرمآ ۳م

 ی در رد ور

 ۱ تر ی

 جرج جرج

 حسب

۳ 

 9و

 9 ی و

 طوبرم (تقپقحر (هنیدول یامنیس هب
 نارگامتیسهنوگنبا راک هنافساتم هک كندوب

 هتفاین هما!

 نارتامنیس دروم رد : امنیس هرات
 «دیدرکهراشاسویلیمناج هب اکیرما ناوج
 مرظبرمدید ار «دایو ریش» وا زا نم هک
 ه«ههزبس هل6» دودح و دح رد دوب یملیف
 داکیرمآ یجراخ تسایس هیجوت هب هک
 .دوبمتخادرب نآ ندرک یلام تسام یلوقب

 بوس سو اسسوسا 9

 :رد طقف بشما همان رب

 ییتیسنداگأامنیس

 دب اهدیدنهناروسج تروبتباب زگره ار قثع

 نوارب تیروج نیو نایک

 ملو

 ات ته

 _ِ_ت

6-۰ 

 ی کا

۳ 

 ملینتسحن ياه تمسق یم : شاتبره
 و منادیم قبطنم (سرپلپم) هیحوت اب اد
 هشپ ررخآو هنایمیاهلصف هک منکیم روصت

 رروپسلاصم ياهشيلک یامنیپ نابعرد

 ار ناشنس یدوبج ۷ وا هک دنخشاد

 ۰ دون هتکع

 + مرکشتم : امثیس هراتس
 . مرکشتم مهتم : شانیره

 مت ات

 اعنیس هراتس - ۱6۰ هرامش - ۳۹ هحفص (7

۲ 



۳ ۳ 
 (هیقب)هدازمیخف

 ماهتشادد رح هبچایحاهتیسه نم

 ترملندز اجردو ندناح اجٍكب زا هتبه

 هنمدوب هدمآ یگدنزاس یارب نم متشاد
 یزاببش همبخ یاهکسورم نوچمه هکنیآ

 یدب و مریگ دارت یاهدع تسد تلآ

 متاتسوت یراباب هک درب مه لصا نیمه
 هک متنخادرپ یتادرگراک هب اصخت

 ال ینامج هبانب ماهتخالس یبلوا ولابعپ
 رد هک تازاجم دمیو دیایمل رد شیامتپ

 لبصا یامتبس زا یاح هشیر تازاجم

 مه مریخا ملیف زدو دزیم جوم تارب
 مایلبق یاه ملپف زا یلماک ماهدرک يمس
 . مروآ تسدب ار

 یامشیس دروم رد یلک روطپ ۲
 رباسیاهنیس اب نآ یاه توافن و ناریا

 رظنو دینکیم رکف هچ « ایند یاهروتک
 ناربا یامتبس دربثیب دروم رد ناب

 مچی

 ؟ تسیج

 لتم ناهج اب ناریا یامنیس قرق -
 ار هچنا ام تسا حالا و یمن قرف

 تارکیزابدوجوزا ام دنراد اهنآ هک .میرادت

 اهتآ هک مياءهرهبیب یفاک دح هب بوخ
 راچدددمتمیاههصتدوجو زا اهنآ دنتبن
 لانابلأس ام هکیلاح رد هنتسیت دوبمک

 وا مينژيم اخ رد هصت كي ید هک تبا

 نیرلربو نیرتمب یاه .نارنع «هتیا بلاچ
 باختنا نآ یارب مهار كلاک و هریفو

 لشم یاهدع نابم نيا زن یلر مينکیم

 ههارثلاث دیهش و ییوح رهم , یلاضی

 دنرو آیمت مک . یزبچ اهنآ زا هک منراد

 ؟یرادن نتفگ یارب یرگید فرح(]
 ناوجمامت هک مهاوخیماجنیارد نم

 هعلاطم و درد ایدنم هئالع ودمم یاع

 نمطمو دنراذکب مدن »ار نیا رن یناک
 مهاروطب تبدح و راکتشپ اب هک دنشاب

 معاع یمبدق هتلا دش دنهارخ قنوم

 ! دومن :دنهازخ تشذگ نسک

 هبذاج رب و كنشق ملیف كي و یلدشن شومارف رتا كي

 یئامنیس هو رگ ن یرتبوق بشما همان رب

 نا ربا-تایفیساپ -لاسروین وا
 نامکن یگنر - نوفسیت -انناس
 نوراک-سیلوپسرپ-وک انوم

 ابردو

 ی

 املیس هراتس ۱۰ هرامش 4۰ هعقخ

 (هیقب) ناجرم
 "و نابریصت یلع و یقوتو ژورهب -

 رد اد تراک یهاوخیم ایآ مهوت []
 ؟ یهدن همادا یراد هک یلاور نیمع

 یتیعق ومهک مراد .تسودمه  نمهن -
 یامنستالوحتهارمه مئاونبات دیارب شیپ
 یاب میهت تآردو مورب رلج

 همه زا شیب یزیچ .چ یگدنز رد [7
 ؟ دراد تیمها تیارب

 ؟ینارلگیمنوکچ ارتایراخیب تافوا [7]
 یقیسوم هبو منکیم هعلاطم يک -

 مهدیم شرک

 هک یباتک نیرخآ د بانک نیرتهب []
 ؟ تسا مادک یاهدناوخ

 9 ماهدئاوخ هک یباتک نرغآ گ

 زا یلبخ هک دوب ریراث یرته رلا
 

 . او

 و-عحج

 جسم
-_ 

 ات

۳ 

 مرگ ن ت

 :امنیس رد طقف بشما همانرب ۱

 رودیل وب
 اذ شتآك شخهتب یامرگ هبو یراهب یاه هقوکش تفاطل هب یملیف

 تاب ین .مرعا و لیر#
 هو

 بانک نیرتهب منک یم. رکم اما دم متوخ
 تسا یباتک صاخ لاح رد هک ۳_ك ۳

 «یامتت لاسدص#» مانپ مناوخیم ار نا
 ؟ یرادن تدوخ یارب یاهمارب ۲]

 رگید زور ود یکنال -

 :- ر# رتهج «دهشم» مزاع مرهارخ

 ۱ تتک زر

 درک مهاوخ مامی ار

 ؛ دینک ترابز مهام فرط زا یپ [7]

 دورن نانداب ینافوس

 درک مهاوخن شومارف امشح

 ملی رد یزاب دهشم راد +

 «یماح

 یورو و

 وهبلات یاقآ باتج زیر تود

 ماتبق یزد را
 اعس و یتهالم و هدومت ض رفت

 اوخ لاعتمد زیا ءاگ رد زار

 یماجت
 فا و

 ناشوج بلق

۳ 

 جسم

 وی

 ی ی و و

 ص
 ار



 (هیقب)یرادربم

 یتح كبزپبال رهس یمنع هلچم نت هاقت
 .دوب هدیسر باچحب « هاگسد نیازا

 ربومداجیا هنیمر ردهدافتسالباق .هاک
 _رونک زورب)داگتسد «هدشیشاقنایو ي

 رتشیبنداد ناشن دید دیاب اما شاد

 رد درمنیاهک دش ثعاب وا غارتخا .دوب ۱۸( لاس زا سویاخواسنارف «مانپ یشیرتا رسفا كب (یلدنز
 رب یمهمرایسب و راختفارد ماقم زا یفارگوتامنیس خیران
 «دسریلارنز ماعمت یزابرس زاهکیدرم دشاب رادروخ
 وضع ؛دون فثاک و عرتخم « هبرجت رب راس هکیدرم
 لامز ایند یاهنیسیلکت ودوب نیو نادنع یتناد یمداک داک ۲
 , .دندوب لئاف شیارب یصاخ (ارتحا ا

 یتدنز زا اه یهاعآ «هدشچ رس نیرت داکتسرد

 نتسرا ۱ هکتسا یفارلویپ تی «سویناخوا ينارف)
 تشلل رس)هلحم رد هکتسا هتشون (رنیاشتنور لسندوک
 ٩۹۳۸ لاس رد (سویناخوا سنا رف) ناونع تحن (ثاینکن
 سویئاخوا هک تسا نبارب یلاح . تسا هدیسر پاچب
 وتراجن هتشر رد_ یزوما راک هرود كي ندنارنگ زادعب
 ینبرا تمدخ دراو یکلاس هدجه نس رد یگدنشورف
 . تسا هدش

 ۱۹۰٩ چت سس درادممادا
 یصخشس یاهطابتتساو هعبعنم تئیه فاطعتا

 هک هدنناوخ رتشیب هجوت بلج يارب تاعوبطم
 دروم «ددرکیم هفعنم تثیه یربذب ریثات هب رجنم
 تنوشخ هکنیا هب افاصم دنته ملیف باطح

 ادملیف نیا و داهدیم ناشن نایعب زین اد مادعا
 یفرعم مه هدنهد رادشه لماع كي تدوصب
 «یرمکتنوس» یشتقن ملیف نیا رد اما -دیامتیم
 دوخ مشخ درومار نز نیا ادتبا هک یراکنربخ
 رادیب نادجو ریلات تجت سپس د دهدیم دارق
 دوخشودربار همجافن ؛ا تیلوئسم داب شاءدش

 دریکیم دارف «رابرابا ششخب دروم ۰ تسوا
 تفگدیاب همتاخ رد دشخب ار دوخ دناوتیمن اما
 طابنتسایلک ر وطب«زیاو تربارنا ملیف زا هک هچنآ
 «ماهارگ ارایراب» .دیآیم رظنب هکتسنبا دونیم
 حود رطاخب رتشیب هکلب تیانچ رطاخب هن ار
 درکیمیمسکنیا و شياه ینهد دبو وا داگزاسان
 : دهدرارق ریقحت دروم ار سک همهو زیج همع

 ۱ ۴ دندرک تازاحم
 ربیاه هتشذ# هک - تشاد یفطل مه دیفس د هایسملیف كي یاشامن یتدم زا سپ اماو ,..

 دوخ دوخجاب ت
 رهچونموتسا هدمآ هوت

 دوخ جابروت هب اقافتا و دب
 قافتمه ملیف همناخ رد و
 ناوتیمن هجو چیههب هک د

 .دندملیف ددار نآ
 راد ربملیف «یمیف ر هلارگش»

 نالپ نتف رگیارب هنحس

 راک هب قوئوو یاس"

 د پارولک دنهاوخسو ۰
 نیمهزد ر دت ریکب ابا

 هراتسون «ردص كتشور# هب م

 یبیجم هتالباب هک دروخیم د
 دشابیم یرادریملیف اشام 1

 ابمتتيم یق رعم ار مدرحو موریم
 بیم ۶ دوشیم مياريذپ یصاخ

 نیا . ميسرپیمیوزا هک یا بم

 ۳ ر.كارظن یاهدرک یزاب هک تا ریمدس
 ؟ تسبج لا هب ۶

 هرانس)هرخالابهک ملاحشوخ یل
 نم نوچ درگ ام زا یداب مه

 رد اما مدنمقالع هلجم

 یمایفنیمجنپ نیا هک هیوکب باب

7 
 بج+ یاب رهم

 مدع و یریخسن لیتو قیر زا ع
 و ییافبم یاقآ یاهیئامنهار زا مه نم
 نم شقن منکيم هدافتسا قوتو یافآ

 نیرتلکشم اجنیا ات دیاش . ملیف نیادپ
 یساسحا لر ثب نوچ هدوب نم شفن

 ملیف رخآ ددارجامنیا حواوتسا یفطاع
 ابورهنمح .تسا ریدپلدو كنشف اعقاو

 و شرسمهو گوئد رهچونم اب نم یبور
 دپ آ يم شیپ تیعقوم نیارد هک ینافافتا
 هتفرمهبورودنکیمبذج اریچاشامت انئمطم
 راک لاور دن یفوم یملیف منکيم رکف

 . دیایبرد ییافص اضر یاه
 ینبن یکداما و هلجع اب پیکا 0

 سسورمهک یدعب سناکس یارب ار هنحص
 هصجننارذ دننکیم هداما دشاب رهش رد

 دیشتمج هک دشابیم زبپ یضوجور شیاخن

 دالدو ویدناوتا شتقت هب یچرگو دادرهم
 دیتمج زا دننکیم یزاب نآ رد وید هرز

 داونس ملپف ناگشیپرتع :روم رد دادرهم

 یم
 ۰ وند رهچونع ار ملیف نارکیزاپ -

 «یاهزمح ؛ اببص ؛ یجرگ « ردص كنشور

 مانب یدیدج هرهچ « رفنیهاش زورهن

 :موهدیم لیکشت نم دوخ و یناهاشالبّو»
 تسا هدامآ راک یارب هبس [ل

 دیتمتج و ردص هلنشورو قوئو رهچوثم
 یزابهنحص نیا رد هداز برعو دادرهم

 هی مح ملیف ناتسیسآ نارماک و دنراد
 ِ دزاد ربیم ندرک هوم

 ینادنایم مشچ ان نک هاگن - هایس
 هشيم شیتفو یب مدآ هتوهرب نوبایب

  تدهرب نوبایب اجهمههرآ - نالسرا ریما
 اد سشیاپ و تسد هک دنیبیم اد رتخد)

 نتسب وناپو تسد ارچ ... ( دناهتس

 بیافص طسمت یرادرپلب منت 0
 داتیاضربتشادرب نیازآ ثوشیم مالعا
 زا یمیفد دابنیا دننکیم رازکت ار نآ

 ژا یکی معنمپ هعفد و تسیئ یار راک
 دزودیممشچ نیبرود یرت اهرگتل نا
 هتفرگ نی رملهبقرم نیدنچ زادعب تالب ناو

 هنحسم نیاهمادا یارب ار حیرت

 نیا دن .دنهدیم رارق یزگید هبواز رد

 يیئادارفا زا نتدنچ هنارمو "اومد ماگنه
 قیرشار یرادربملبف راک یاهقیند دنچ

 دا رما فالتغا مقر زا نا و دزادنایم 1 1۹4 5

 اهنند تفرگ هدیدا دیابن « دنکیم ساسحا
- 

 پیکارد ددجم شمارآ یدارت ربو پیلا

 تسا رارق. دبابيم نایرج یرادرملین
 دهما اب يم و دننک رلک حبح ان پییلا
 ادخ اهنازا نانآ كت كت یارب فوم

 زونع ناشیادص هکیلاح رد منکیم یلنناچ

 اریتنر منکيم مسجت و نسريم مشرگب

 هتص نبا زادمب اد ,قولو رهچولم هک

 . دتنزب تک دنهاوخیم

 كروب وپُنتلاپایرنه یاع ترواشم هرادا
 یلابامت ریثا لاوینسل نیا .دوشیمماجتا

 هلرحتم یشاقن یاه ملیف كينکتو مررف رب
 یاههمان رپ رب هوالع لاسماو تسا هدراذک

 هتخاس هیلک رب یشرگن « هقباسم یداع
 ر .تشاب دصاوخ ینسد هتلاو یاه

 جیوج) هتتلگ و اهراک رب یتشادگوزب

 هک ازنوحالاج)و ؛ارتئال رتلاو« كيئاد
 نوتراک ..هتسجرب نازامس ملبف لا هسره

 : دنناهجو اکیرمآمد

 هک یرگشیازآ هداز نامحر هال الف

 :دشابیمرازهلالردعفاو سراپ هاگشیارآرد
 نادنمرنه و رنه تخسرس نادنیفالع زا
 قوتاب هک روئذم هاگشیارآ رد و هشابیم

 نمرگاب : .دشابیم نادنمرنه زا یرایس
 تسحس انمض و دنکیم لابقتسا اهنآ زا

 هدازنامحر ات تسا نایرج رد زبن یلاه

 , دنک تکرش یلامنیس ملیف وذ یکی رد

 , دومنیم هدنز اد یاهرطاخ

 : تسودرنه رگشیارآ

 مامت [ت

 (هیقب) یدمک یامنیس
 دنتشادششوک «دندوب یدمک یاهدرپ كت
 داداوار رگاشامت «ثیفیرگ» لوق هب هک
 دننک ندید هب

 « الردنیس :یاهسان اب ییاهیلیف
 هک د یدیا مناخ و زیمآ رحس اشنا

 ییامنیس یاع هقح واهدیهمن زا یبوخب
 كلتلفار رگاشاحت و ۶ دندوب هتفرگددم

 مدآ یناهگا ندشدیدبان : لثم . دندادیم

 رازباصقر «هناخیمئاا ندشاجباج « اه
 رتاشامن یارب هک هاهمدآ ندش فن و
 یکزان دایسب زورنآ واکجنک و قاتشم
 اراهنآ بجعت عفاوم یبهراپرد و تشاد
 , تخیکنایم رب ادیبش

 اب هستارف یامنیس تاحیضوت نیااب
 ردیدمگ یامنیس يلبعا یهراوهگ ناوتیم
 , دروآ باسح هب ناهج

 : بشمآ همان رپ

 شتق والاح
 تن ۹

 ! هلگشوخ
 بشمآ همان رب

 زوردن آ یلوج و نم وبنلب

 : رد

 هراب هدرپ
 امتس هراتس - ۱6۰ هراهش بس 4۱ هحفص (]
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 ربماعم زادریو نیرتدوهشم ما - تروص-+ نشور - دلانرطخ و یرس یرامیب - ۷
 - ۱۱ لوفزت رن یدوب - تمهت - ۱. ندش نیرفمهاب  یریپو یناوج نی - ٩ ناربا
 ۰ 1 تسا هدش ممج اهنپارد دراد دوجو ناسرهش هجره

 : دوم

 هوم - نامدوخ ميهاربا - فرح هسو فرحکپ- ۲ نسپا كيرثه زا یرلا
 بتکز ایکب -هاههباپ - تشه ربارب تشه-+ ربمایب ناوریپ - بت رهش - ۲ بوخ
 | | رن يفن تمالع .دوپ نآ نیفلوم لوا فرح همومجم نآ ما هک یمبشو كيزيف كيسالک
 تبسن سرتاب -۷ تفج صضیقت .. درادرتش.اواهولحم - ٩ هایس یالط - یسسلگنا ناب,

 4تسا درد نآ زا یمون هکباهیلقن هلیسو- دنتسهخیب زا اه یضعب - دراد كيدزن
 هارمهدفیطا ستجس ۱۰ دلرژب رد - یزان بشم ٩ شیوارد هاگندابع - حیسس نیدوریپ
 . تسا دوهشم زین نآ یکوخ - ۱۱ یعبطمكلم رصان تکرشاب یملیف - نیمار

 ینادرگ راک دوخ ناشباهملیف هک دب رب لد رمگیو دداح و دب رسب مات
 دیاجت رک ۱

 مان ار یو زیولت هشیبرنه جنب - « اد یناربا نارگیزاب زا نن ينپ - ۱
 1 اراک اب هک ناربا ءرتشم یاهملیف دن هک .دپ رب مان
 نوخیموب بولت یاهرتک اراک دیربب 1 دنا:تسج تکرش ,یجراخ یاهروشک اب

 ۹ام رم یک يا اومد یجراخ اب یناربا نادرکراک چنپ - ۲

 ماناریجراخ و یناربا ملیف جشپ - ۰ یاهملیفزا یناحهنحص رد هک دیربب مات ار

 ناونم رد جنپ ۷ كلي داصا هک دیریب 1 دنوشیم رهاق دوخ
 1 دنشاب هدش هتفرگ راک اهنآ مان ار یناربا دادربملیف جنب - ۴

 ابنیس هراتس - ۱6۰ هرامت - ۳ هحفص ج

 < ودنا زا هتسا یفاک ژیاوج زا زا هک روتاکیراک دود نيا بحاب
 دیسانشب ؟دیسانشی ۹ دار ی دورحم ناکشید رده

 یریگهره و یشک هعرق رد تکرش یارب

 تسین نیا ام هقباسم « دیسانش-یم ار ناگشیبرنه نبا كش نودب امش زامک
 دلاوج زایریک هرهبو هقباسم رد تکرشیارب هکلب ؛ تسیچ يلآ مان « میسرپ

 ۱ دراد قلعت ناشملیف ماسک هب اهنآ زا كب ره سکع دیسیونب هک ميهاوخیم امش را

 دوسظنم یشک هدرق رد اهش مان دیسیونب ححصار نت یشش ملیف ۲ ندزاود ا رک
 ددرگیم

 دج6و < کرم



 درشح دابحا اهزوی نیا رد 1

 یا هتعه هک دسر یم شر

 دیو ملیف شیامت ظاحل زا او
 ره تسا هدننک مرکلد لاح ر :

 .دنوشیم هضشرهدودحم یرداک, 4

 بضتنم یاهملیف شیامن زا دیاپ 1
 تمه هک مينک بل ناتسراجم .ی

 .رافسر,مليفدوتک) آر
 .)یط رد هک تسا هدخ او واط

 را «قشع ملیف» یاهملپب ندپ
 ناونشبا زا هدرم هرظنم -

 رعس - راهالویج لا هاو ن
 تفربشربر - یاوراد ناوتخب

 وچنابشولکیم زا !رتکلاو اژی

 اب زکم ملی هتفه رکیدو دن
 یاع هماترب زا ارلآ ناوتیم

 تسنادنارهت ملیف یناهچ ها
 یلامنپپس تارداص نامزاس

 هدش میل وکی رتهبای - دوشم را
 امش تس رد هلجم نیا یتق

 هم۶رب نیا زا بش راهچ د

 یامنیسزا هتعه نيا رد هکنآ دیمااپ

 هتحانشرتمک اجنیاردهک یئامنیس - كي
 هنبامينبی یبوخ یاهقگ ۹
 یمبدت نارگاشامن یارب كيزکم یا

  تسن هتخافشا نادنچ ام یاهفرت
 داپبنآ ژا ینبرپش تارطاخ

 سارباب-انشآ یاهمان روطنیمه
 رسین ككيرتم ون یامتبس هک میدار
 یبدن یامنیس یاهشزرا رادساپ دنا

 هک مینکیم وزرآ درطنیمه و

 یا راک نارهت ملیف یتاهج
 دوخ یبنج یاه همانرب ردار

 نیاهک تباب نیاژا میراد مه یقس
 ماجنامیاریامنبس یهیشاح رد اه

 ملیف شرازگ هراب

 ف شرا اس

 یرباصجريا : زا

 منامن هدن ز مهاوخیم
 زیاو تربار : یهتخاس

 راک همانراک هب یلامجا دنچ ره یهاکت
 تسا یزاسملیف وا هک دهدیم نان زیاوترپاد
 یصخشمطخهبرتمک شیامنیس وئو یاهفرح الماک
 ینوافتم یاه هنیمز شراثآ - دروخرب ناوتیم
 یاوآ - دیاستسو ناتساد) لاکیزوم « دناهتشاد

 یعامتجا یداقتنا بورن نله) یخیرا (یقیسوم

 رد یتح (منامب هدنز مهاوخیم و نش یاههناد)
 اهاتسا هتشاد مه یئانج ملیف دنچ داک لیاوا
 شیبیساوسوو هقیلس زا هشيمه شراک لاحنیااب
 رادروخربیشرافس ویاهفرح یامنیس كي دح زا
 هک هدون نیا رطاخب دیاش نآ تلع و تسا هدوب

 زاو هدرک مورش زاتوماب امنیسرن ار دوخ راک را

 ینانشآ امنیس یربعب نابز و كينكت هب قیرط نبا
 , تسا هذرگ ادیل یرتشیب

 زا وا (۱۹۰۸) 4 متامب هدنز مهاوخیما ملیف

 سابتفا؛هتشادیه تیمهاو هک یلانج هدنورپ كب
 یناگمهوراب نز كب نآ یط رد ه - تسا هدش
 !راپرابلا شرهوش مانب ءدعب هک ؛دوو !رابراب» مانب
 ابیریگرد ثكي یطرد « هدش فورعم «ماهارت
 رد نوجو دوشیم لتف هپ مهتم فرحنم یاهمآ

 هب دنک تبا ار دوخ یهانکیپ دناوتیمن هاگداد
 لثم نآ مفریلع و دوشیم هداتسرف زاک قاطا
 یالاباما دوریم داد یاب ات هانکیب رس هک فورمم
 .تفر مهراد یالاب راب نیا ؛ دوریمن راد

 تفگدپاب عفاو رده تسد نيا زا یتاهابتشا
 نودب- نوناقیارجاو تلادع مانب تسا یاهمجاف

 اما -هدمآ شیپ تارکب اه ناسنا خیرات رد -هلش
 تیمهازیاجتهج دنچ زا ؛ماهارگ !رابراب» هیضق

 تاعوبطبصوصخب یمومع داکفا هچون درومودوب

 ثلبارجام نيا ینابرق هکنيا لوا - تفرک رارق
 ردیتحیلک روهبنز ادعا هکیلاح رد - دوب نز
 رد ؛دزاد یصاخ تیساسح ندوب مرجم تروص

 نیا ۰ دوب مههانگیب هک «ماهارگ ارابراب» دروم

 هک دش !رجا ینامز مکح نیا رکید تهج زا
 تالبا زا یضعب رد صوصخب ایند دد یجوم

 دوبهدمآ رد تک حب مادعا تازاجم هیلعرب اکیرما
 ماهارگ ادابراب هعجاف زا زکف نیاناریهر هک

 دم رتهیامنیس ودندرک یدابز یتافیلبت هدافتسب
 مایف كي و تفرت هبام ارجام نیازا مه اکیرما
 هزیاج ككیب رجنم هک -تخاس نآ زا زیکناتفر

 دش «دراویه نازوس» مناخ یارب راکسا
 هک ینایئد نداد ناشن یارب «زیاو تربارب

 دوخملیف تسا هدرک هططاحا اد «ماهارگ !رابراپ»

 یاباول .دنکبم_عورش صفر نلاس كيزا ار

 نبا و «دنراد یداع ریغ یتلاح وا یباختنا
 رد « یلاهمدآ تاکرحو راتفر رد مه اد تلاح
 هک یرتسک را یاضعا ابموصخم و دنلولیم اجنا

 درک هدهاشم ناوتیم دنزاونیم هنامورصم
 و دوریم «راپراپ»_عارسب نادرگراک سپس

 یلماک اتبس ینانشآ ؛ تسخل تاقالم نامه رد

 رعاخب هک .تسا ینز واو دهدیم هئارا وا زا
 نایرجملباقمردوتسا یداکادف هب رضاح شدرم

 زا یسح هکیروطب تسا وجهزیتس و نشخ نوناف
 رفننوزازتمشا ساسحا شنت هب اهآ تسد سامت

 نیسپاورد یتح ار دوخ ساسحا نیا و دنکیم
 لوصف . دهدیمن تسد زا مه شیکدنز تاظحل
 لبافعرد اد نز نیا یاه یشکر س هک ملیف هیلوا
 نيع ددو اپوگو اسر یلیخ دنهدیم ناشن نوناف
 , دناهدش هتخاس زاچبا تیاهن ردو هاتوک لاح

 مه مهافن یعون دا هیحور یلانشآ رپ هوالع هن
 صوصخب .دنروآيم مهارف داد رگاشامت نیب

 یلاههزیگنامون هچ لباقم رد وا هک دوشیم دیکات
 شیارجامنیرخآد دوشیم ینکش نوناف هب دوبجم
 .تیساسح یواح ددرگیم لتف ماهنا هب رجنم <
 شهار نآ زا شیپات وا هک ارج - تسا یصاخ

 هداوناخو هناخ نزتساوخیمو دوب هدرک ضوع ار

 یانگندلب رد ار وا شداتعم رهوش اما - دشاب

 روضحدنکیمشیاهرو دهدیم دارف یدیدش یلام

 دوبجسرابود اد وا ارجام نیارد شکچوک رسپ
 .درگرب شقباس یاهراکب * دزاسیم

 رگاشامنرتشیبمهاقتبلج یارب «زیاو تربار»
 و نز نیب هک یتافحل رد ابعوصخم ككدوک نیازا
 رایسب هدافتسا -تسا هتفرگ رد یعازت رهوش
 سپملیفهیماتتخا شخب دد اما - دیامنیم یبلاج
 !رابراب !ندوبموکحمرب یتبع هاگدادمکح رودص را
 دشوکی مزاسمایفودنکیمر ییغت ملیف نحل «جاهارگ
 مهارف محرتو یزوسلد وا یارب مهافت یاجب هک
 , دیامن

 ژیکنا تفر هزادنایب ملیف هکت ساجنبا زا

 شارخلد یتیعضو نآ زا یتاظحل یتحو دوشیم
 ار زاسلیف ناوارف دیکا هک دنریتیم دوخب

 هجوممادعا ماکنهو لبق یاههنحص رد اصوصخم
 رد یتاکعا ملیف دایب اجتبا رد .دنهدیمن هولج
 هک میتفایم «سنویتسا جروج» ۱۹۰۱ «باتفآ

 نا «ینویتسا» اما تشاد نآ ریظن یابنحم
 هارد ردو شلولس زا موکحم جورخ اب ار هنحم

 ساسحا مامتو دربیم نابایپ ادعا لحم هب نتفر
 -دومنیم لقاتنم رتاشامن نهذ هب ارثآ هب طوبرم
 تافحل نآ امن .دنکيم یمس زیاد تریار» اما
 یتح ارچا مسارم زا لبق داظتنا پاهتلا رپ
 مه ۱ز نداد ناج ماکنهب موعحم ندب جنشت

 1۱هحفص رد هیقب

 ت 4۳ هحفص ۲ .. امنیس هراتس - ۱۸۰ هرامش
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 دوهشیپ یضترم یافآ_
 نینچ نا هک ونرب دورد ؛ كنبا []

 هلارماح مالس اوج رن مهتبا# یتابرهم

 هاباع رماش مالس ینازا سب «۱ ابش

 : ریخن» هنأپاوج یاهنرح هب مزادرپیع
 :«1. مامدم) ایتدب رماش .اءاذ ,صلخم

 نونک ات نیدرفر یقوو ذورهپ -
 .دناهدشن یابی سلف رد

 یاعلی ردنازورف ویق ولو زورهپ - ۲
 نام-آ رب «اعدوا هکنج «وعالاد « ناخمشاح

 دناهدرب یزابمع هتشف و هتشون

 توبیکاح یلع هنخاس زاکتساوخ - ۴
 یمارهن قداص : دایص ٌریورپ نآ رد هک

 مبثبا . دنتشاد یزاب ماکشوخ یرزر
 هنحانشانفناباپهک تشاد هدد رخ

 . دورلب رای دنام

 یردنبهاش رتصا یاقآ : جرک 8
 دیاهدرکن یتمالس قاچ هکنیا زا ]

 هزاجا یپ ! دریکب ماهیرگ تسا كيدت

 پاوجهبمزادرپبهدیک رتتمضفب  دیهدب
 دصنندرف هک دوب یملیف كسرتم ۱

 درب رارقر تشاد ارنا رد یزلب و هپه

 هک دیامن یادرگراک ۱رفآ یمتاح یلم
 نآ رکید یباختنا رگیزاب » دیدوگ یفتنم
 . دوپ ماکشوخ يرر

 تبثوح» نیدلارخف یلصا مسا  ؟
 یالع هب هکنیا رطاخب اما .تسا «ییکرآ

 ن دلارخن :هب دیابب یتوخ یناربا رکاشامت
 تنا هتفاپ رییقت

 هر رث یلیقع هبرحت نیتضل ۴

 هاتنگیب . تشاد ما ههلصان» یتادرگراک

 هتیمزنیارد وا هژات یاهراک نما یاجو
 ۰ تسا

 ۱ ظفاح ادخ یضنپ اب
 تمارک هتاسفا مناخ : نارهن 8

 شوک رگزا :هک مناسرب ضرم هب دباب []
 رگبدزا نینچمه هتشاد میهارخ طسد رلپات
 , ناوح ناکدنناوخ

 سلپفرد یزاب لرفشم العف یشرکوک
 ینف لحارم مد «نینزان» وا زا تب

 یزاپ یاهژلت ملیفرذ .تسا دارق و .تسا
 قرثو یمچونم قاغتاب شرگرک هلی .دنک
 لا ندنچ « هزوریق یحاح ملیف رد
 لشارا نامه رد هک دون يزاب شیپ

 . دنام قرمن یرادرملیف

 یاصت ملیف رت یئانپ یررب و شوک وگ

 . دیتشاد یزاپ قاقتاهب

 شوخ ناهزورو بش

 شم نارپا هیمح یافا 8

 يارس هک ملا رکش اقهمم : یلخس(]

 هدورمراپون ات : یاهنشون همان وکخساپ

 ۱ باوسج غارس مورن درکت لگ مزادت
 ۶ هک دوش صرع

 نونک ا ار درمنس نیرتشیپ - !
 یابه»ملیف طاحی . هتشاد تفایرد نیهرف

 امیس هراتم - ۱6۰ هرابش - 46 هحفص ۲

 دح د ناریا هلرتشم لوصمم «تدامس
 رازه(۰۰ دونح ملیف نیا رد وا دومنس
 تسا هدوپ نامرت

 یارجا مدع هرابرد ؛ هتشلگ رد - ۲

 -میاهتشاد یتاحیضرت ساپس سنارم

 نااتنهب دیناوتیم نیدرف یارب ۴

 دیسیوتپ همانملیف نیدورف تیازیلا راولب
 اما .میرادن رتسرپ نیدرف زاام - (

 تشاد میهارخ یدوزب طسو ولبات
 ساپس هود نیتسضخن رد نیدرف ۰

 رثنب زگ ردهلجمب ناگدنناوخ یارآ هک

 ؛ دوب لیخد نادنمرتع

 تق ک
 یک نی و ۰ 1  ف

 همانا ! مدیحساپ اد نانیاهلاوئس یللعمم

 ! دانک نآ منيتنيم « یدمب ,یاه
 - نایسناواناطراو نایافآ _ نارهن و
 یلاثب نسح دیسد هدازدرک روصنم

 صلخمزا یداب بحع هج « هب هب []

 رادکتفت هس هب

 ساپس هزیاج

۰ » 
 ی وج یتسار دید

 باوج ۱ سس

 !هلارباهک هصالخ.یهدیم ار ام یاههمان

۰ ِ 
 یت را سپ ریدقترهب
 : پلطم لا هب

 نینژاب داکمه رکا هک شدنلوا -

 دتادبوخاسراپناخ ریکنایچ ینمی صلخم
 ایونیاهدومن +ادملت وگخساپ ار نتیا هت

 دیاهتفرگ یضوع هتسکش ندرگ ریفح

 دبی ایمرب ماهنا عفر ددص رد روغلایف
 :دیاهدش رکذتم هک ای یهابتشا - ۲

 تیاب نیزا .دوب هدمآ شیپ هناخپاچ رد

 ۰ میهس ته

 كي ریوصت ؛ رولیات تبازیلا زا ۴

 رج هک دیاهنش ون» زاب

 مزادرپبمندرگ هلگ

 دشاپ مه طسو ولبا . ميتشاد یاهححم

 بساتم تیعت وم ۷ ناتلط

 سیب یاهمان هک دیک زواپ لاح رهب
 هدشن یتسرپ هکنیا رگم دنایمت بارج
 ۱ دوردب هزاحا اپ سپ ۰ دشاب

 یلبام میرک دیس یاقا : درجورب 8
 یاهدرک دادملف افوبی "ار صلخن ۲

 ؟ هشرگ نآ یاهتنتن تحار لایغابو
 ور تلامتسدف ا!راگژور مسر دخ مهسا

 سپتروس رهب *۱ تقرگ ماهیرگ هک هدب
 : باوج غارس مورپم نذز داز یلک را

 رگتفگیمیطمكلم رصأن زاب رقم - ۱

 .تشادمیهاوخ طسو رلباتو

 شقننوتسه نوتلراچ ۰ روه نی ودس ۲

 !ر نا یتادرگراک و تتتاد هدهمب ار لوا
 هوب هداد .اسلا رلپاو مابو

 ناتساد ؛روهنب لثم یثاهملیف - ۴
 نب رتراکسارپهمجزا..و شی < دیاس تسو
 - دنشابیم امملبف

 میدوت" 9 ویب اع رقا
 را دهگن

 نایدبوم زانهش مناخ 8

 ارام هلجم هکنپا زا « نخ رهاوخ []
 .میدش نامداش یلک «دناهدناوخ بینریب

 راتسزا مهزاب ؛ رکید یاهتیعقوم رد اماو

 نارگن ؛ تشاد ميهاوح بلطم و رکع

 امش رو بشو ظفاح ادخ !

 دخ ؛میتفر «

 ! دبعان

 ۰ یب ربش
 یساملادواد یافآ ؛ نارهت 8

 یوم سلم هک درش شرع []
 مدر: امت هما قارف رن هژمغ

 رریح دب هک هصالخ ۱ دت لصاو هت

 +ارس میورپ ماهدش امت یاه همانداتمم

 : ندهبارج
 یزاب نیرتهب ام داقتساپ ۱

 هدوبواگ رد یماظتنار پات هس رد یمیطم

 دیح-.ویحرطع كنم زا هارتتم سکع . ۲

 نابلط دشاب مه :ار

 ی ۳و رف هک موم تس ٍِر

 ۳ زاسب مهار یجراخ ملیف
 ۰ دخ ۶ هدنباپ تعطل

 >اوایا هدیپ : ریخت»

 لر مع اس

 فابرمش شعجدمجمیلع یاهآ ؛ نارهت 6

 ۰ » ردپ منپپب وکب هنسار (]

 مسا رخا ۱۶ نفت شش « جئپ اپ یرفن

 ط یلک امش مسر

 هحح یلف .ربدقت

 ؟ هنکیم هبرگ



 یردان جریا هپ اد

 : دنمگ یرهنیوف «

 وریدپب ارام هشت ارد ۴ ۳

 کی لیوحت برضر
 مای یاب یمن نم و ریس

 لرمشم ملیف رد یزاپ هب 4

 قرئو رهچوم هبار نانآمزلب
 .ناحدمحا مرکشتم 6

 : مادنسم تفطل : دج

 یتعفر را یاقآ
 تعلت ندرگ یاهلاوئس «
 رتدورسپ .تخادنا اب زلف

 یتحار سن ان دیریکب لیوحت او

 ندراوان یاهپو ملیف نادرکراک ۹

 یدوکی زانو نوسپمات
 یونت | :نویندپ وید«نیلوک نر

 ۰ هندوب ساپاپ هنریاق
 اریناکیرمآ هخن حلسو كتچ

 نو ی ینادرکراک .ر و

 عفو اروم دیه

 ارد دمب هنییص یجیردن دشت

 .دنبوکیم «نیادین
 ككيربوك یلنسا هثحاس اتیلول -

 . وچل وسو نوسیمزمیج شنارکی زاب . تس
 - ظقاح ادخو ايش نابرق -

 یریکتسد هللادبع یاهآ : زیپت

 هقیقفد ۱۰ نا شیامن تدم  یرتملمتشه یملیف « ینانهم نیسح
 درادمان « بورغ نیرخآ » هک تسا هتخاس هشابیع

 -ملسف. دشابیص یدرولجب دونامآ زاسملیف یلانهم نیسح ملیف نیمود ملیف نیا
 لازروباضر «یلانهم نیسح : نآ نارگیزابد «یخس لماعدمحا» هدهع هب نآ کرادرب

 میداد وزرا ار دروجبزاسملیفیاه هچبورب تبقفوم

 دنهد شیأاس هرابون هنارارمت هک مینکیم یمس سب نيا زا

 هلب - ۲ هرابردار امش رظن . مياچب ار ور یاه

 ناسیم ین هینصی نا لوئسم اب ومخ
 رترم هک مضرمیم رحا رد .ميتشاذگ
 ! لمپ نآ متسیایمر
 یمفیرصان یلعدمحم یافا : نارهن 8

 و دوردلآمکیل و ماللاكيلل 3

 !دیتفرگ! دبریکپ لیوحت ارام یمیجتسد
 * خساپ هب مضرمیم,سپ

 یناشن هی یدداق جریا یارپ - |

 دیتا وترحتل وزورناپایح هریواصت ناعزابس

 دم وتب اه

 0.اب ۰ ولو "رهچوتم دزمتسبف - ۲
 :. تسا ناموت دازخ

 دارت ربنآانایتمالس و رادهک !دخ .. ۳

 ناصلخمیرعاش عبط هکتیا لثم :ریخن»
 «! هتسا هدرک لگ تخم هتعم

 یرصا یضر یافآ : ناتسرل 8
 یاوههب هتشفآ هک ار اش مالس []

 نوح ناج و لداپ دوب نانسرل دلاب

 ینیخ هک ميئوکیم پاوج ردو میتف رک
 رسکا «ناج یضر اماو ۱ مالسلاكیلع

 !یاهدامآ ندبخساپ یاهدامآ
 : باوج مهنبا

 تستکسیاهدرپمأن هک اد یلیف - ۱

 .منک زافآ

 یقیسومباختنا ردنادرگ راک.

 ۰ دحدیم رظن ملیف نتم

 دنج یور ,شوگ وگ زا شیپ همه - ۲

 اب ۰ ميتشاد بلطم و سکع نینچیمو
 .دوب هدما یلوگتفگ هک مه وجلد نازرف
 یاهدناوح امنج

 رادان ووبوخهدنناوح وت تبحم نایرف
 1 رادهگنادخ یدمب هعاسات

 هدازلبام ناویکیافآ 8

 هچرگا ءام هلجم هک ملک ضرع []
 زا «لک دناما ثسا یئامنپس هلجم كي

 زا رکا

 هکتسشیا ,رطاخب :میسیوتیم ةهضاوخ . نالف
 وکتفگ نینچمه هب ,تسا رنه مه یگدنناوح
 هدنناوخ یارب دناوتیم اه تسیلابترفاب

 هکنآ هژ رب فشاپ پلاج مه امنیس هراتس

 مه امثیس هب طابترای اهپاوجو لاونس
 مزادرپپ الاح لددرد زا نیا بخ حیث

 تسینادح یره نرلش ریاس

 : پاوج هب

 .دشدهاوخرازکربساپس - ۱
 لصفرد لامتحاهب لزف ملیف - ۲

 ..وشپیمهتشاذگسش یاد هب«هامرهم» یلامتییس

 داب امش تسحرم

 ءاضما یکندسکع۵و لا وئستاد

 دنم رنه ۵ زا هدش

 ۷۱۳۷۰ هرامش : ریبدرس یاهآ 1

 گرو ارنآ مهاپ .تسا نم یور شیپ هلجم
 : ميلزیم

 ودساک. ابیز رایسب : دلج یور - ۱

 جلا دشیم یرتشیپ تفد نآیاهرتین
 شابت

 تشادداپون همادارد : تشاددا - ۲

 . دشاب یئاونش یشوگ مرءودیما . شیپ
 جیهبوخیلیخ : یریخ تاحفص -۴

 دورو نایرج زا امنیس هرانس اهنت دینادیم

 هتشونهمه ؟تشادعیحس شرازگ رولینزیل
 !ثوبهدماینکتسا هدمآ دروف نلگ دندوب

 عونس : دنزیم كفژ راب « نفلت - «

 یتدناوح و
 هحاسود : اهزاسلیقو اهملیف - «

 اب ارنآ نم ,بوخ رایسب و یندناوخ
 مناوخیم لایتشا

 بلاج : «..ناگراتسوت نيا# ژاترپد -
 . راک هزان ناگراتساب یلانشآ یعونودوب

 : توقادخ)اهنحص تشب شرازگ -۷

 .متسههنحبص تشپ یکشیمه هدنناوخ نم
 ممانبیلاع ارنآ هک تسا یمیبط

 هحفص كي ارج : امتیس ناهج - ۸

 دوبن کدب لاخ زهب
 .لابتوفبورفیبدرم « نیووب یلع - ٩

 ۰ دشابیم یاهجوت بلاج و هزان راک
 وکتفگی ارب« اهمین همه زا مراودیما طقف

 دینک باخننا
 یوژارن :نیدرف ورصان هسیاقم .. ٩

 !دومنتیاهراقیقدار «تلادع» هک یتواضف

 هدازوما:املیسردتسحوو سرا - ۱
 هژاف یناهفرحاپ

 یم :دنمرنه هم زا لاوئس كي - ۲

 دوببوخ , : دشاب یاهزات عورش دناون
 11 یلاع «مالکكي ؛طسد ولبات - ۲۳
 ! یرتی بجع : نکاشامت . 6

 .بلاجهچب رد و عماج : راکسا

 یجبرفندلنز : یخوش « یخوش - ٩
 !ذوشیم هتخاون پوخ یلیخ « هاگهک

 و عونستم ۱ یکمن : وکخساپ -. ۷

 حرط هک یلاوئس اب اصوصخم « هدنزومآ
 , دوب هدش

 راک لپ : ناکدوک یامیس بت ۸

 یندناوخ و بوخ یقیقحت
 هقالع اب ارثآ : یرادربملیف - ٩

 هقباسزا ۲ افواب یلیخ نائدنناوخ امش ۴ یلابفتسازاچیگ ماهدنامیفلخمینتسار 8 شزومآ بلطعگاب دهاوخیم ملد . مناوخیم

 نیدرف هک یلاهملیف ما هرابرد همان ۲٩۲ هرامض نیا ات ۰ .دیدروآ لمعب وتخساب
 .مناسریم عالطاب اب هجيتن هدنآ هتفه هک هدیسر ریقح تسد هبدرم نآ نایایرد

 اناامنکحرط یرکید لاوئس ان تشاد نآر بارم  وکخساپ هدنب لاونس زا لابقتسا
 «متسین نکلو (روایل رد اد زادرب هتباسیوخاسراب ناخربکناهج ملینزان راکمه رنک
 لاوئس تششیا لاحرهب

 ۲ دوبناوربشریماهتخاس هعدندوبیزابمه ملیفمادک رد یدرونامباكيب یقوئوزورهن
 زا هدسش ءاضما یکتر سکع جنب هدنربهب ؛هزیاج اماو ۲ یناسآ لاوئس بحع 6

 میهاوخ هیده « یدرونامیا ثایو یتوئوت «یفوئوزورهب ؛ نیدرف « یمیطم كلم رصا
 ! دینکیم «ج میس .تساهتفه راهچ باوج تدم ,دومن

 هک یدنمره ز

 تسیئرودقم نامیارب العف ؛ دیاهتسآ

 ميهاوخیردان حربا زا طسو رلپا -
 تاتبحمزا | و

 . دیشاب هتشاد یزاسملیف
 !لکشمهتبلاد عوئتم :تاقباسم - ۰.
 و تسرد زونه : ملیف شرازگ - ۱

 یلاجبراک . اما . تسا هداتفیت اج یباسح
 ۰ تاحفص سا ندوشگ دوب

 ۰ مئاوخیمن لاف - ۲
 هتفه هب هتفه مراوتیما « ناباپ_رد

 مالس دیزاس رشتنم رنهب ار امثیس هراتس
 قفوم دیناسرب ناگدنسون هب ارم مارگ
 «اجردمحم یلع - ناهفصا» . دیشاب

 امنیس هرات - ۱4۰ هرامش بت 4۵ هحفص [



 دینک ی رادرب هرهب دوخ یاه هبرجت زا

 رب .دوشیم امن ناندوسب دیشاب نئمطمو
 لئاسمیارب .دیئازفیب دوخ نابانشآ دادعت
 یمادیب یسانم یاه لح هارد دوخ ینطاع

 دیسریممهافت هب ناتگدنز كي رش ابو دینک
 یندشن شومارف تافالم .دیتسه درجع رگا
 ویلیصحت هنیمز رد . دیراد شیپ رد
 دهاوخامش ابیناش «مهم یاه «ثفن ندرک

 ترشاعم هام دادرم دلوتم اب رتشیب . دوب
 تبالهمه هب امش ینادراک و تفایل . دینک

 «دشنینپپ شب یداتفرگ ور لاکتا ره
 نن رتهپ هی دیا دوجرب ناتیگدنز رغ یا

 نابهقالم درومصحش ,دبزاسپم مفنرع هجو
 اب » دیریگب .دقتنا هاب رتمک یصاخس

 رشاح دتهتواعتم امش اب رظ ره را هب

 هدیعع مهافت هامریت دلونم اب ۰ دیرشیم
 و تحارتسا هب امش . تشاد ءیهاوح

 هنیمژ رد . دیراد جحایتحا لایح یتحار ۲

 دبوشیم هجارم یتاربیعت وددرت اب یلفغش

 دارت هملاطم درومتتدهب ار توخ تیعن رم

 هتئاسب یوق متیلوئم سا . هیهد

 . ةوشیم امش تیقفوم

 داهنشیپ . .ایشاب طاحمو راک هظفاحم
 اسب دراد یئابیز رهاظ هک اه ردفنا اه ۱

 زاارسوه و قتم . تسین ماوت تفادص ۱
 دبریگن میم تعرس هب و دینک ادج مه
 داسب ز وکموگب و ثحب هداولاخ طیحم رد
 هام دادرم دلوتم رانک رد یلو تسا

 زا شیب . درگ دیهاوخ شیاسآ ساسحا
 « دوب دیهاوخ لاعف و یزرنا رب هتمح
 یاربهدرکی لمع لیم قیاطم ار اه هشقن هیه

 .دیسنکیم ادیب بسانم لح هار ناتللاس
 ابار امش ادمب ۷ دینک لرتنک اد تایئزج

 , دنکن هجاوم لاکشا

 شاپنأتهدنیآ و دوح رذف هب رنتیب

 تالکشاا اب دیشان مظنم و طاتحم ۶

 راک كياب اردوخ ۰ دیوشیم هحفوم دنمتم

 ترتاصم یاس اپ . دیزاس لومتم دبدج

 دنزادهعیلس و رکف قفاو امش اب هک دهنک

 تخاسلوگ وم دمب هپ دنابار اههشقت یضعب

 دیهاوخلماک مهافت هام رویرهش دل ونماپ
 دوح مادنا بسات بظاوم شیب . تشاد

 دینکن فلت هدوهیب ار ثوخ تقو . دیشااب

 ودب زاسلداعتم رتدوز هچره ارنوخ هجدوب

 دوب دهاوح ناتررض هب هنرگ

 دیراد تسن رد هک یلاه هشقن یارب

 یدنمقالع اب تسا رایسب تیقفوم یناش

 مدع و . دینک یلدیسر ناشی همه هب

 طباور .دینکت شومارف دیهدیم هک ار یلاع
 4 .دوشیم رتمرگ جیردتب امش یفطاع
 هچوترتشیب توخ هقالع دروم صخش للاسم
 صوصخب هداوناخ دارفااب . دیهد ناشن

 دوخرد شعارآ و تحارتتا هب دیدش زاین
 تشلگاب نانلفش . درک دیهاوخ ساسحا

 د دزاسیم ناتعوگرس شیپ زا شیب نامز
 دیهاوخ دوخ فده هب تالکشم مغر یلع

 . دیسر

 و دبنک یگدیسر یروف لئاس هپ
 دباب هلحرم ننا رد هک دینالوبقب ناتدرخ

 تسد زا ارناتساوح زکرمتو دیشاب ررص

 الماک هدما تسب چیاتت ضرع رد دیحد

 دوح تیمیمص - درب دهاوخ امش هاوحلد

 !رنانهنالن درووم صخش و دینک ثباث ار

 هک اد یتاهرفس ۰ نربگن داقننا هابب
 ند ۰ دیتک لوکوم دصحب تست گرو مح

 دینک گمرکی ر تحب رتنک هدارثاخ طیحب

 هتشاد ترشاصم هام نابا دل وتم اپ رثم

 ار فلتخم راک دنج ذحاو نارد . دیشاب

 اقیئد دوخ یاهیاص هب . فیهدن ماصنا

 دین یگدیسر

 امیس هرات - ۱۳۹ هرامش - 4٩ هحفص مر

 یاهداراابو هبرجت اب صاخشا هب طقف

 دینکدامتعا دنته امشلئاس ایرج رنمک

 یبلاح یاهتاقالم هامرهمنیدلوتم زا یاهدع

 میمصت دیاب رکید یهورگ « دنراد شیپ رد
 صوصخبو هناوناخطیحم رد .دنریکب یمهم
 شیاسآ ساسحا هامرذآ دلوتم دانک رد

 دارم قفورب ناتیاهراک . درک دیهاوخ

 دسهاوخ ناتمرگ رس و تفد دهاوخ شیپ

 یاهتدع یارب یئاه تیلوئسم .تخاس

 بقارمرتشیب .تفرگ دیهاوخ هدهعب ینالوط

 یارباردوخ لوبو دیشاب دوخ لخدو جرخ
 جرخ تسث یرورض هک یناهزیج دنرخ

 راکردو دبراذگب رانک ار یئوجارجام

 تسا یگرزب كسبر دمرددص هک یئاع

 هرحالاب دیه درجم رگا . دیوشن دراو

 ار رفنكی دیدنپیم هکیئاهنآ نیب دیای

 امشعفنهبهناتسود یاهلاقالم . دینک باختنا

 یاعثیب هداوناخ طیحم دد .دوشپم مامت

 !د رج نب دل ون راک رد یلو تشاد دیهاوح

 دینکپم شمارآو یامدات ساسحا هام

 ار یلاج هشقن ناوارف یزرناو راکتشپاب

 نایاپب تبقفوم ابو درک دیهاوخ لابند

 یگتسس امش یلام مضو ۰ دناسر دیهاوظ
 ندرکحرخرد ناددوخ یشپدئارون 4

 ناتباریدپ)هتفرگ هدهعب ه یناهتیلوئسع
 دهاوخ زیمآ تیقفوم و روا یداش رایسب
 ممصت یارب یقشع یاه هنیعز رد دوب

 دنچهتفه رد ۶ دیهدت یر یمنی
 یاهیمرگرسو راک ماجنا هب مه اب یتفاس
 دارفااب .دیهد صاصتخا ناتهقالع دروم

 دیهاوخ یفاوت یراک ماجنارس رب هداوناخ
 هدیقع مه هام نیدرورف دلوتم اب .درک
 نیرته هب ار دوخ بلاج راکفا . دیوشیم

 عضوردینارییفت و درک دیهاوخ یلمع هجو
 لداعت یج رخلو . .دینکیم داجیا دوجوم

 .نزیریم مهرد ار امش هجدوب

 ن ونم . دیهدب لمع یداز

 وح . دتکبم هدز ناحبه !ر

 هد قن تیلصت دیدح یاه

 شزرا اب اهیلانشآ نيا زا یضع طقف

 یسعهب طوبرم یاههنیمز هیلک رت . تسا

 درجم رگا .دوب دیهاوخ قفوم تاساسحاو
 یاهفسع و هجیتن یب یاهتافالم اب دیتسه
 دل وساب .دینکنفلت اردوخ تفو ادرف یب

 هلحرم هب ار یک رتشم هثقن هاع نیدرورف
 ددسیاهتیلاعف .درک دیهاوخ كيدزن لمع
 ناساهراک همه .درک دهاوخ رامیب ار امش
 ره . دش دهاوخ یلمع و بوخ و عیرس

 لیمح امش هب یلقث هنیمز دد یرییقت

 دب رب ذیب یلورشوخ اب دوشیم
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